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 ,ונא  ,טסוגוא שדוח עיגמ רשאכ
 תא םיאצומ ,םינוחריה יכרוע

 תעגונש היעב ינפב םיבצינ ונמצע
 שדוחב ןיא .ךרועה רוטל תורישי
 יכה רבדהו" תולודג תוגיגח הזה
 קילדהל אוה תושעל ןתינש ריעסמ
 לש ואישמ טלמיהלו ןגזמה תא
 | .ץיקה

 ןוכנ רתוי וא ,בוט ובשחת םא לבא
 םישנאש ולגת ,בוט ולכתסת םא
 שדוחה ךלהמב םירבד ינש םישוע
 םישוע םהש ןושארה רבדה .הזה

 - רבד לכ לע טעמכ ןנולתהל אוה 7 4-00 הלעפה תוארוה ₪

 ,הקיטילופה לע ,םהל םחש הז לע א | = םופסושסאו.ם 2 - תמלוצמ הריקה :ק 8
 ו םיקנבה לע ,תוושקתה לע ==

 ינשה רבדה .ןאכ תויחל השק המכ
 ,ןב .ל*וחל עוסנל אוה םישוע םהש : =

 תייסולכואמ 20%-מ הלעמל 6 דומאומ וגס5ןז אן. :הינטרטסא ₪2 ₪
 ךלהמב ל"וחל תעסונ הנידמה == ==יד דיה קה ה ההודיה ההוד
 ונל שי ,תמאה ןעמלו הזה שדוחה | 1% ה" ולש תישופיחהו רוד לכ :טנרטניא ₪

 לע הדוקנ לכב טעמכ דבכנ גוצייי 0 םוא וגגאפ דאווססצ :הקתפרה 6 ₪
 סוול ה רגמ | ו. ייל |

 םיננולתמ םלוכ ,דחא דצמ זא
 םיעסונ םלוכ טעמכ ינש רצמו 23 : ו נא 40 :רוטלומיס 0 ₪

 דועו דוע ישילש דצמו ל"וחל 4 אוטיס אסמה :רוטלומיס כ ₪
 לטניא ,טפוסורקימו ל"וחמ תורבח תושי  רקשיה שמא" טופ ו

 םיפסכ תועיקשמ (תורחאו - , : -
 אקווד םיטקיורפ תוחתפמו
 הפיח רוזאב רקיעב) לארשיב
 ?המ םיעדוי םתא זא .(הילצרהו

 הברהש יל המרדנ ,יעיבר דצמ
 לבא רבסהל םינתינ םירבד
 לארשי תנירמב הרוק המ ריבסהל
 .ירשפא יתלב טעמכ הז

 סונייקואל רבעמ תושדח 8 ₪

 10 םיקחשמה דעצמ :עש6 ₪

 < הכימתה רדחמ תודומ ₪

 1 אסוא :הקתפרה ₪2 ₪

 < זיוו ריד לש ונחלושמ 8

 א טז הדסה :ןשקא כ 8

 טנרטניאה תושדח :טנרטניא ₪

 6 1.1.א11א5 0א055ד]אומ 541.00 :הקתפרה ₪ ₪

 = ןיינעל הלאש + זודאוא. תנדס :טנרטניא ₪

 4% 3 סוזצ טז ו סו. טאטא :הקתפרה 6 1

 6/0 יבוק 7 = ייפ-הל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ ₪ ובו

 וגטרטסא :םדיקפת ..תוסלועה 'נשב םייחהו 2: נאל הינמרטסא :םידיכפת יכחשמ ₪ :י ך | | | ןב 0
 רוביחה תא גיצומ םיעוצעצהו בוחמה יקחשמ לש אבה רודה

 םיזמגד רוצילו ןנכתל םילוכי םיריעצ םיסד)הומ . ₪030 לש םסרופוכה

 ווימדו תואיצמ בלשל ,דחאכ תילאוטריוו תישחומ תואיצמב םיכבוסמ

 +4 ) םעפ יני
 רבכ םיאבה םי-|2-ה תרשע

 הלרגהב ופתתשה ךכו ,יונמ ושע 6 .. ןח תובתכ :םידיקפת יקחשמ ₪
 םוהז 1ז8%א תבובב וכזו תישדוחה 47 םידיקפת יקזבט ו

 הבובה :.םטסוסימלומ נקב :תנתמ ו והיו ו

 < 0000000008 / סא ארד אסא 8 :םהיתבל חלשית

 ,לעפאתמרמ םעונ יפצומ ,ןויצל = 777

 ןושארמ לארש+ רומלג ,לאימרכמ ךרדח עצמאב םיקחשמ ₪ 6ןץץ 08 | 07 ! / 2 ב ת | 7 - 7-7 .הזו אלש תי)נכט תלוכיו תרצוי הבישת חתפלו ןורוד ברימ ,םי תבמ רימת ומיח 0 הול 8 ₪ הזה םלועהמ 8
 | שידה == ההררי הי-ה 70- טחוקתפא תרזעב םימיהדמ םידמיזמ תלת םימגד ה)ב -

 .תומכתה קיטסלפה תומצע - סנוב"פ

 הכרדה !ריינה יטוטרשמ חכש -0
 בשחמה רסממ רשייה תיביטקארטניא
 .םידלי קתחשמל היינבה תא תכפוה

 עסמ תועצמאב רוא-ינב לש יגולונכטה םלועל סנכיה
 .גוע יכלומ רוספורפ תכרדהבו ידומיוס תלתה םייוליגה

 ביבא לייא ,םייתעבגמ רינ ביבא

 ןולי ,ןג תמרמ ףסוי ןמרל ,תליאמ
 לאירא רפע ,קילאיב תיירקמ ןנור
 .הפיחמ ףסא ביניו הפיחמ

 הלחר-ןיס תירוג :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * טיס יבוק :ךרוע * ףארצ יליל :תלהנמ
 יעור ,סלדיא דור ,ייפ הל ןגרומ ,ןויטשרבליז דוד ,טיס יבוק ,וא[2 ריר :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ *
 תימע ,יפסכ ןב ,ינריא לאכימ ,גלפ רוא ,יסגול לאכימ ,ביבר ןדוא ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,סגנינ'ג
 :תבשחוממ היינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * .יקצסולופ ןרעו זזע-וטירוק ילו'ג ,יסגול לאבימ ,ינולא-ןוסח

 תועקשה ןדרק תצובקמ ןוחרי ,ו/12 :ל"ומ * מ*עב טספוא ינמוא :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא |
 51114 :רוקימ ,קרב יגב 2409 .ד,ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * |

 .03-6952118 הצפהו קוויש - רב :תישאר הצפה * 03-5708174 :סקפ , 03-5702654 :לט *
 | חלשייש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע ןותועב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 םיארוק תולאשל תובושת
 תועשה ןיב םייונמו

 .דבלב 16:00- 0

 | .,:זווזגהא



 שנ 5%
 הר ני.
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 ברקב ןפיב הנורחאה הנפואה
 הז ךיא ןיינעמו םיקסע ישנאו םידלי
 םיקחשמב יוטיבל האב (דחיב ךלוה
 תוחתפמ קיזחמ לדוגב םיריעז
 1.00 גצ םיללוכה

 םיללכושמ יד םמצע םיקחשמה
 םתאש יפכו (סירטט דועב רבודמ אלו
 .בטיה םיבצועמ םה םיאור

 וח!6| ק6ח1וטמה ||
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 ו[ וע ג| יון =ובוי א לטניא תרבח

 דבעמ קושל האיצוה הנורחאלו ,הנמז
 תויוריהמב ץ6תווטה [[ שדח
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 םג בורקבו 266א[1מ ,2
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 . יניב כ -

 לע השעמל ססובמ שדחה דבעמה
 תא םג ללוכ ךא ורפ םויטנפה
 האוושה ךרוצל .א1%[א-ה תופסות
 םויטנפ דבעמה ,ולטניא ינותנ יפ לעו
 50%-ב ריהמ 233א11ו2 תוריהמב 2
 :.200%][ח> א[אוא םויטנפ דבעממ

 ,תיזיפ הניחבמש ריכזהל יאדכ
 םיאצמנ ןומטמה ןורכיזו דבעמה
 ומ ו
 .םישדח םא תוחולב תמייקה תדחוימ -

 60-ה\(
 ץ

 םיברוצ ינרצי ולחה הנורחאל
 לש שדח גוס קוושל (60-₪)
 הידמ בורצל םילגוסמה םירישכמ
 ,(0-אא תארקנה הטישב תדחוימ
 בותכלו הידמה תא קוחמל ןתינש ךכ

 תי
 תורשפא ןיאש איה היעבה ,תאו

 ו

| 

 ו

 רשפא דימת ךא ,םיליגר טכ-אסאו
 .הליגר 60-8 תיירמ םג בורצל

 םיבוט םישדחה םירישכמה
 ל ב יי

 יננוכ ,בגא .ארוקכ םג שמשמ
 גוסמ הידמ אורקל םילגוסמ םו/ס-ה
 !סס-א גוסמ הידמ אל ךא 60-אוא

6 
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 םימדומ םישפחמ םלוכ ,םויכ
 הצוענ תיזכרמה היעבה .םיריהמ
 תשוחנ םייושעש ןופלטה יווקב
 .תרושקתה תוריהמ תא םיליבגמו
 דואמ ריהמ םדומ וניה ₪6 א

 - םינותנ 1.6%1006 ריבעהל לגוסמה
 .33,600 םדוממ רתוי רהמ 40 יפ

 ו ו ג
 תרושקת תספוק וקה לש ינשה

 ו
 ו

 ןיקתהל םילוכיו הריהמ תרושקתל

 תייזכרמב תרושקתה תספוק תא
 .ןוגראה

0 
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 זץ .. .

 יו

 ו .

 . שומישה רבוג בחרה םלועב

 (ןות לא קחרממ תעצבתמה תרושקתב
2 8 

 תוריכמ שיא ,המגודל - תימוקמ תשר
 רשוקמ תויהל ךירצו םיכרדב אצמנה
 לעופה יזכרמה הרבחה בשחמל
 .תשרב

 תויולעב תאז עצבל ןתינ םויה
 ךרוצ שי ךא ,טנרטניאה ךרד תוכומנ
 .תורז םייניע ינפמ עדימה לע ןגהל
 הנפצה רישכמ וניה 70
 ערימהש גאודו הדמע לכב ןקתומה
 יז ב יש רפ"י

 ו
 ךכ ,ההז רישכמ ידי לע חנעופמ
 הניאו שמתשמל "הפוקש" הלועפהש
 .העירפמ

 ק|35ווהעופוסח 2
/ 

 תינקירמאה ואט|ושטז >< תרבח
 חוטשו קנע ינועבצ גצ קוושל הלחה
 גצה .ומ"ס 107) שטניא 42 לרוגב
 15 ויבוע) ריקה לע היילתל םג דעונ

 קב

 לעופ אוהו ,וג"ק 30-כ ולקשמו מ"ס
 רוביחב 8008600 דע לש היצולוזרב
 ,ואדיוול וא בשחמל

 ו
 %13,999-מ תוחפ אלב םכתסמ
 .וח"ש 50,000-כ)

 יש ימה וי
 ִצ

 יי
 .המיאתמ הגוצת םג ךירצ

 תורבח המכ ולחה הנורחאל

 םילודג םיגצ קוושל
 ד וו תה
 םירבחתמו היזיוולסב
 םיריבס םיריחמב בשחמל

 יו
 בוט תיארנ הנומתה ,שטניא 33-ל

 ו
 ריבסה רדגב ןיידע אוהש 52,500-ל
 ,ולאכ םידממל

 קס0א61 הוס ףס 58

 ב
 תנכות תא דירוהל ןתינ ,טנרטניאב
 די-ףכ יבשחמל תובוחרה תפמ
 הלעפהה תכרעמ לע םיססובמה

 רתאב .שוחשפאב ₪

 תונוש תופמ 40-כ תומייק
 הדעונ איהו ב"הרא לש
 רותפכ תציחלב רשפאל
 ךתוא הכירדמה הפמ תגצה
 .דעיל עיגהל דציב

 ךרענ שופיחה יכ ןיוצי
 .בוחרה םש וא דוקימ יפ לע

 הק 0
 ִצ

 האגתמ א? תרבח
 גצה לעב די-ףכ בשחמב
 היצולוזרב רתויב רורבה
 .תודוקנ 0

 הספדה חולשל לגוסמ בשחמה

 יג גימל תו
 תרושקת רשפאמו ,םודא ארפניא
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 ךרד ינורטקלא ראודו טנרטניא

 ,דיעקש 1[ 26 גוסמ םדומ םיטרב
 .5499-מ לחה - בשחמה ריחמ
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 יציב הופק

 = רצ ב ב ו יו

 ב וו בר ו-2

 .ג*

 תקוושמ תינקירמאה .\כ5 תרבח
 יבשחמל יתוכיא וידה סיטרכ ןמז הז
 לש תיטמוטוא הקירס רשפאמה 6
 יפ לע ןוימ ,ןורכיזל ןתסנכהו תוגחת

 1 ו ה
 תמדקומ העיבק ,(...ץראב םג ךכ היהי
 25 תטלקה וא העמשה ןמז לש
 ה וו רי" רי

 ,יידמל קילדמו הנקתהל לק

 65/1 7/(קמפ

 ב ב

0 
 ּץ

 תרדס הניה ץאטםטסהאמ

 אילפהל תובצועמו תושדח תודלקמ
 תוקתנתהה אוה ןהל ףתושמהש
 ןלוכ תורלקמה .בשחמהמ תיזיפה

 תורשפאמ ןרציה ירבדלו ,תויטוחלא
 ,הדימע ,הבישי ידכ ךות דובעל
 .הזוזתו הביכש
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.. | 

 בדומעב
| 
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 וז
 ִּש

 1 כ
 ןא;-ו שוסניקמ יבשחמש םיבשוחה

 םיצבק ריבעהל םילגוסמ םניאו זגורב
 .ינשל ךחא

 ו
 1 [(ישרי-ו 15" הכן ו ו ארצו !!ןחדינרורשלוש ו" שוד תש

 תרשפאמ וזה הביבחה הנכותה

 הסרג \/וחצסאפ תחת 6 בשחמל

 ינוטילקת אורקל אז וא 95 1

 םיננוכ ,60-אסא ,שוטניקמ

 ,ןפוא לכב .גוס לכמ םידיינו םיחישק

 ריבעהל ןתינש איה הנותחתה הרושה

 ירו ב

 !ווודבלב 550 :ריחמה

 הלעפה תוארוה
 תכרעמ תושירד

 (486 ןץלמומ) 386 :דבעמ
 529%. :יסיסב ןורביז

 2624%8 :ןוילע ןורכיז
 וץסו] וא 1. 5ו/ ץלמומו יטרדנטס \/(24 :יפרג סיטרכ

 הלעמו הליגר תוריהמב :1-0:2)₪0 ןנוכ
 םאות וא רטסאלב דנואס :לוק סיטרכ

 הנקתה
 .םירוטילקתה ןנוכל רוטילקתה תא םנכה .]

 תא תגציימ ₪ תואהשכ) ₪: דלקה ,םוכ5 לש היחנהה ןמיסב .2
 .:חוטז לע ץחלו ,(ךתושרבש םירוטילקתה ןנוכ תוא

 .:חוטז-ו [א51 1.1. שקה 3

 .ךסמה יבג לעש תוארוהה רחא בוקע .4

 \ הלעפה
 תרחבש היירפסמ לא סנכיה ,0005 בצמב קחשמה תלעפהל

 .ןתוטז-ה 00 ,שקהו (ש:\(א8%₪0\185 איה לדחמה תרירב)
 .008 בצמל תאצל ץלמומ ,ואוהוטא< 95 ישמתשמל

 הלעפה ישקמ
 ישאר קחשמ
 .לאמשל בוביס :הלאמש
 .ןימיל בוביס :הנימי
 .ףחד חוכ :הלעמל
 .שא :1 ירי ץיחל
 ,הנגה :ינש ירי ץיחל
 הרהנמה ירוזא
 .לאמשל עונ :הלאמש
 .ןימיל עונ :הנימי
 .הלעמל עונ :הלעמל
 .הטמל עונ :הטמל

 .שא :1 ירי ץיחל
 הטמלו הלעמל םישקמה תעפשה ,ן:י/תח5ז בצמב :הרעה

 .תפלחתמ

₪ 



 תמלוצמ חזו
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ " 1 1 

 2 -- 22 או----- 7 --- דדיה /*-ד-.= דרה 4... ערש ירצו רשד וק-ק דררה, רד יי רוויר יויו וו יי ו

 ל

 אל תוומ ,ףדחה תמצועמו הביבסב רבע תוומשכ םינצילה תדלינ תא ץצופ והשימ םעפה - * תינש ' הכמ דנווסניח

 .ולש הדובעה תא 1 תושעל חבש ןנלו והימ ה כז ; 0

 הרוק הז לכ - םיתמ-לא ףדועמ םלועה תא ליצָהְלו ומצע תא אוצמל תוומל רוזעל המישמה תלטומ ד2וומ ה לש 7

 לוותה 5 שש = . ; 4 | 0 | ₪ .ןוטייפ יטנומ לוע רומוה ה ו לטו ט'צארפ ופ ₪ לש ורפס לע םםובמה סוהא. ל לש ךשמהה קרפב
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 םה דעצמב םיקחשמה תחלצה תא עבוקש ךא ,דעצמה תא ךילומ ןיידע 0

 הדבועהו ,םינושארה תולגתסהה ישדוח  םיבלשבו ינשה םוקמב הרוק המ בל ומיש
 הבוג דבאמ וניא דזוםאומ 1100511 \1.-ש .וירחאש

 ,ורובע תדדועמ טלחהב

 הדבועה התייה ,בחר ךויחל תפסונ הביס

 ן6-ה םוקמל ספסל חילצה אומא-ש

 - םילודגה 20 לש םודאה וקהמ לצניהלו

 .יטפמיס יכה אל 19-ה םוקמה ,לכה תולככ

 הזו 11:05 2 עיגמ ינשה םוקמה לא

 תשולש ןוחבטמש הדבועה חכונ ,רידא גשיה

 לש םתסינכל תולקב חתפנ אל .םילודנה
 הךיחמ תאש ןייצל יואר .םישדח םירבח

 רשא ,אתמכ 1.587 םעפה םליש יונישה

 ונותונ ,תעדה תוחיהזו םיכויחה לומ .4-ה םוקמל דדוי

 התוא דחוימב תיטמרד הצירפ חכונ םימומה חילצמ ,םדוקה שדוחה לש הצירפה רחאל

 אקאקכ קסא  הגיהנה המדמ | ,קפיס םוקמל םדקתהל דוקא[ [0 5

 לא 62-ה םוקמהמ חינמ רשא ,5ץתחמ 2 המ יכ רוכזל בושח ,הז רשקהב - 12-ה

 רפסמ קחשמה םש
 תועובש

. 
 0 - הפהספב סז אוטהד 8 ₪016 2 אש אצסחו כ

 4 | | םושווקהדוסא 2 אווסמסקמספש

 יוגי וו יוחסו

 םטהאש ום

 | ב ן 3 16 ] ו ]ו וו הסה

 הרבחה םש

 הו וקל חס

 / נוב והסקה ה בו(: דפ הז החוב
 | = םטאפאטאפאפס 8 | םשא= וטאשא בס ווב

 ו: םופספ

 דושוש וקוד הוו חוב

 טסחה[ןס קח|א 2 או הטקהסספ=

 יסהו הזוב וו וקו 2 הא

 ה ב | ו הובוא

 ו 0 יש -כ תש כ שפ8 | 0 אודסה הץ

8 ₪50 
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 עו
 אסדושופוסא

 וו!םיהדמ טושפ - 1ז-ה םוקמה

 ונילא רזוח 26-ה םוקמב הרצק תולג רחאל

 הרצה[ .5 כז ךדדד.₪ ,היגטרטסאה קחשמ

 תושדח ,תאז תמועל .18-ה םוקמב גרודמו

 ₪06 לש ונוויכמ תואב תודדועמ תותפ

 לא םיבלש 5-מ תוחפ אל רדרדתמ רשא

 .19-ה םוקמה

 ,זקודד:א5 דוא 76 אצמנ וירחא דחא בלש

 תא קידצמו 20-ה תמישר תא רגוס רשא

 .תמדוקה םעפהמ ונלש רומיהה

 ם'יתדומה

 םוקמהמ .םיבלש 13 חנוצ אאאשכ *

 .30-ה לא 17-ה

 .26-ל 18-ה םוקמהמ 5189 2 9
 לא 20-ה םוקמהמ 5 2 9%

 ,27-ה םוקמה

 :גורידל תבותכה

 ]סט זס סווסוח
 םהוטפזואפוזּההו 6

 3032 [46: רסו!פזסּבהו
 דרו חזה

 ןטןסא543וו .ח|
 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל

 רכות סוטה הופ טסו

 יחכונ גוריד םדוק גוריד

00 

 ןשי |-=רה =" יה פי | ןש- |
 ו וע כ | - אה | -

/ 
 [ 27.-ל 'תנש 'וזמ לע םותחל רתו' ךל 'אדכ ו'שבע

 היויוולט ,בשחמ יקחשמל ליבומה ןוחריה
 ברסל השקש העצה ךל עיצמ ,םידיקפתו
 יתנש יונמ לע םויה דוע םותח !הל
 שדוח ידמ לבקו ,(תונויליג 12) ( 12,-ל
 בשחמ קחשמ ףוריצב ((17, ןויליג תא
 .62-א0\] יבג לע

 :י1182 22 ב00 סה נ'ב

 ךותמ ותריחב יפל דחא בשחמ קחשמ
 .המשרהה חפסב העיפומה המישרה
 .ינמה תמיתח םוימ שדוח דע תלשית הנתמה*

 הכולש ,ירוטס גאב" ןודעומב רבח סיטרכ 3
 ."רוטס גאב" תויונח תשרב תוחנהב ותוא

 תובוב 10 םייונמה ןיב ולרגוי שדוח לכב
 .םטסיסיטלומ גאב תנתמ ,5דיאא אמא

-- - 0 

 םייונמ תקלזחרמ וו רובכל ןוית,ה הגישו

 6 "סמ החולש 03-5794711 :לט .51114 דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת

 יש |/5-ל יתנש יונמ לע םותתל ינוצרב

 תשדחמ ינא בם ה,ישדח יונמ ינא וב

 תוטידעה רדש יב דע .הויורוינכא 3 ןכנוכיק עי |

 םינוטיל קת המהלמ תנוכנמ ם
 סינוטילקהת בהזוזה תווכנט ם ..5----- סמ יונמ

 סינוטילקת - פיה גאוס 7
 םינוטילקת - םיטובווה תפקתמ כ בוהה

 6 ₪ - א סם א ל ט | ירד 3 ו-6 -2-.--= זוקיפ
 -22------= לכ ןויליגנכ יונ תויהל שקביכ

 תונוילינ 12 רובע ןמוזמב חש 284 ךס פע ויוו תכרעמ תדוקפל האחמה תפרוצמ 1

 ןכוגיעב ףקה] סרנייד / שטרכארשי / הזיו :יארשא סיטרכב בויח תוארוה כ

 ומושזהש|-ב םיקהשמפ ירהא - רפס

 ש-א םערה יעונפו א

 6 ע -- א 0 א זץ קו ב ו הי[ ןופלוכ ....... דיר סוטרכה לעב םש ₪ ש ₪ -:ַם
 םונוהטי ל ק ת 1 זכה ,5[ף[ דץ, ה קו וכ כ רחלה: ודו לה רה ההוד רק 1 -וד" םדושרכ רפשל .42.--- -- תת רפול ן

 ה. םו|ני ה וג ה ף וו א ם ..3::1 יט רכה יב תוכיתור 0 2 ₪ אתית 2 ₪. |[ ףקוהב

 תיביר אלל םיווש םייששדוח כיפסולשת 4-ב בוייחה ינורשא שיוהרכב



 םילימ המכ

 יארוק דצמ תונשנו תורזוח תוינפ ירחא
 טייצ לע ונידי תא םישל ונחלצה ,רודמה

 ,ףסונב .ם14₪10 קחשמל "תלוגלונ*

 םיעדוי אלש םיארוקמ תובר תוינפ ונלביק

 רודמהש םיטי'צה תא ליעפהל יתמ

 ;תרחא ןיוצמ ןכ םא אלא ,ןכבו .םסרפמ

 ,קחשמה ןמזב ולעפוי דימת םיטי'צה

 תא םהינפל ליעפהל םיכירצ םיתעלשכ

 ,הל םיארוק ונאש יפכ "תתפמה תלימ"

 .םתלעפהל איבהל םירומאש דוק וא הלימ
 ,םכלש
 גלפ רואו ביבר ןרוא

 ופיסוהו 005-המ קחשמה תא וצירה
 .םייוצרה םיטי'צה תא הלעמה הדוקפל

 .תינוכמה תוריהמ תא ריבגמ - מכ
 .ףסכב ךתוא רישעמ - אוסאמצ
 ןמזב הפמה לכ תא הארמ - אוגקץ

 .הרחתמ התאש

 .ןאדאס-ה עטק לע גלדמ - 05
 .לייוב סנאל תא "ףיעמ" - אסו.גאשמ

 דסדהו זוהוווה

 [6] וא [₪] וא [ם] וא [ה] וא [ד]

 .םיטי'צה תא ליעפמ - וז + הו +
 ןמזב ליעפהל שי םיאבה םיטי'צה תא

 :קחשמה
 .הארנ יתלב - ₪וז| + [[]
 תומר תא שדחמ ןעוט - וז +[8]

 .ךלש היגרנאה
 ךסמב ליעפהל רשפא ולאה םיטי'צה תא

 :ישארה

 .םיטידרק 1,000 ךל קינעמ - וזו +[6]

 לכ תא ךל קינעמ - ₪וז| +[8|]

 .תושדחה תויגולונכטה
 .אבה בלשל ךתוא ריבעמ - וה +[א]

 טוחפה 5

 אישב תוכישממ םינימה תומחלמ
 תרזעב רתוי תולקל תוכפוה לבא ןתמצוע
 :אבה טי'צה

 תא עצב וללה םיפיטב שמתשהל ידכ
 :תואבה תולועפה

 .ליגר קחשמ לחתה .1
 ,0כקווסחפ-ה טירפתל רובע .2
 .פהצ6 (ג306 - רחב .3

 :דלקהו והשלכ םוקימב רחב .4
 תלבקל - םשצ א ץו.הצ 5 דסא

 .סספ אוססמ

 וא
 רשפאיש טי'צ - יאסת].כ 0" הופה

 .קחשמב םיבלשהמ דחא לכל רבעמ ךל
 .התוטז ץחל .5

 רחב 0קוופתפ-ה ךפממ .6

 וז דס 5

 .שדח קחשמ לחתה .7
 .השיאב וא רבגב רחב 8
 .ךסמה יבג לעש תוארוהה ירחא בוקע .פ

 - -- - םוהפו0
 אדוומ התאשכ קחשמה תא הלעה ,1

 ,חותפ ₪05 ןולח שיש ןמז ותואב

 רתויש המכ םרהו קחשל לחתה .2
 .םיצפח

 ,תוגרדמ אצמתש דע ביבס בבותסה .3

 םירבדה לכ תא הפצרה לע טומש םשו

 .תוגרדמב הלעו ,אשונ התאש
 תא קתעהו 05-ה ןולחל רובע .4

 ו

 היגלטסונ" ונתניפ תרגסמב

 תא םג םכל איבהל ונרחב *םינומהל

 אלל 5אס10'א קחשמל םיטי'צה

 אל) ןושארה טקידניסה ,ו/ 485-ה

 תומחלמ ורסח ןושארה קחשמבש

 .וםיצוציפו
 רוחבל ךל רשפאמ - אא דזזמאו

 .קחשל ליחתת הבש ץראה תא
 ןועש - וא הדסה דצמ סא

 .רתוי ריהמ
 ףסכ ךל קינעמ - סמ 4 אא

 .בר

 םג ךל קינעמ - 600 קת דא

 .קשנ ילכ םגו ףסכ

 זץבוקל 5ןאסמ5ם ?.5% ץבוקה
 ו

 תמ לכ תא םרה ,תוגרדמב הטמל דר .5

 .תפסונ םעפ הלעמל הלעו תראשהש
 ץבוקה תא קתעהו 0005-ל בוש רובע .6
 .8ןאסו.₪.8/ ץבוקל זמ.

 המוקה תא ןעוט ₪1881.0-ו תויה
 לוכי התא ,רומשה ץבוקהמ הנותחתה
 הקפסא ףוסאלו תוגרדמב םעפ לכב תדרל
 ,םיצפח לש תילדנ יתלב

2 

 תרזעב 68 )1006-ה תא לעפה
 .ךלש םשה רותב 008|וטט הלימה תסנכה
 םילוקמרהמ שער עמשת ,הבוגתב

 וישכע .לעפוה םיטי'צה בצמש םילמסמה

 .הצרתש המל םשה תא תונשל לכות
 :ץחל רקחמה ךסמב

 תופסונ תויצפוא לבקל ידכ - 0
 .[:656הז6-ה טירפתל

 .רקחמ םוי םייסמ - ו[

 :שיקהל לכות קחשמה ןמזב
 .בלשה תא םילשהל ידכ - 4 + 6

 | וא

00 | 
 | דמנפשנאוס

 -| א אאואומ
 | סו

 | צו יוס

 | וו

 | אסאאואמ

 | אאא

 | ד ווזוסאמס

 | רוטט ו | התצמתס 8

 | צפע אמא

 קר אל ונחנאו טפרלטמ - .ג|ו + ד
 םישרוש םיאיצממ םג אלא ,םיפיט םינתונ
 תנידמ תראפתלו תירבעה הפשל םישדח
 ןמסה םוקמל לעפומה ןכוטה תא (לארשי
 .הפמב

 קינעי הזה טי'צב שומיש - 5 + 0
 תואירבו קשנה ילכ לב תא םכל
 .תילמיסקמ

 השפה

 ...חמיא ...המיא ...המיא
 .קשנה ילב לכ - אוואסמא
 .םיצפחה לכ תלבק - 50א טז גאו
 ןמזב ססכ אסמפמ - 8

 .תוברקה

 | שאז אהאוש

 | וא
| 

 | !הקהחשב6 11006 6
 ו

 | ווגתכקשפת >!א)6 \66 | אוק .
 1 - "תו ו 08 | הצאונפססש

 | ראו א
 | .א1וה/שהו אג

 ו וירו

 ן שטח וחוש ה

 םייביטימירפ תורעמ ישנא המכ תכיעמו תושונאה לש קוחרה רבעל הרזחב הציפק

 הזה קחשמב לבא ,ןייטצמ ןמז ןכוס לכ רובע דמחנ עושעש תווהל הלוכי התייה
 בשחתהל שיש םרוגל םייביטימירפה תא ךפוהש המ ,חדקא ותיא איבהל חכש "והשימ"
 .וב

 וטינכה ...עדונ אלה םע דדומתהל םכל ורזעיש םיטי'צ המכב ונלקתנ םכלזמל

 .םיבלשה רחאב םיקחשמ םתאש ןמזב םתוא

 קשנה ילכ לכ - [זזזמסא
 !אירב היהת - צסאו[.שא



 בלשל ריעה בלשמ רבעמ - ןנ(!דזא

 .הזוחאה
 רבעמ - םספדסא דת אט[.םא

 .הזוחאה לש היינשה המוקה בלשל
 בלשל רבעמ - !זמו.דמא 5 דא

 .הזוחאה לש ישילשה

 בלשל רבעמ - 11.05 או אפסא

 .תישילשה המרב ןורחאה

 ן

 םכמ הלאל םיטי'צ רפסמ הנה

 הלועמה היגטרטסאה קחשמב םישקתמה

 :אוו(י+(ויא005₪ תיבמ

 שי וללה םיטי'צה תא ליעפהל ידכ
 ןמזב ץוחל 3|(-ה שקמ תא קיזחהל
 .םתסנפה

 לכ תא רחאמ - א סא[.צו
 בשחמה ידי לע םיטלשנה םיביריה
 .ךדגנ המחלמל

 הנבמ תמקה םייסמ - שאשאשה

 :ךלש הינולוקב
 רקחמה טקיורפ תא םייסמ - או

 .יחכונה
 םוחת לכב עדי ךל קי געמ - םואפזנוא

 ,לע-תויגולונכט טעמל

 .ךפסכל 1,000 ףיטומ - אוססו .

 לטבמ;ליעפמ - 51

 .טטאואופ מ

 תורילו ש"מק 300-ב סוטל * דמחנ המכ
 ...ינשה לע דחא םיחנומ םיליט

 .תימצע הדמשה - || + ₪31
 .םיביוא לוסיח - || + 2

 .קלד םומיסקמ - א|ו + [
 .תשומחת םומיסקמ - א|ו + 4

 :םינגמ םומיסקמ - ה|ו + 5

 .הפקה ףיסומ - .\|ו + 6
 .יטמוטוא םייט תלעפה - ה|ו + צ
 .יטמוטוא סייט לוטיב - א!ו + 6
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 שארב םויכ דמועש ו פיט הנה
 דע תוחשל וסנ :םידיקפתה יקחשמ רנא'ז
 תא ורמש זאו ריוואה םכל רמגנ טעמכש
 יאלמ רוזחי ,ותוא ונעטתשב .קחשמה
 המכ תאז ועצב .100%-ל םכלש ריוואה
 םכלש הייחשה ןורשכ ךיא וארתו םימעפ
 .תניוצמ המרל הלוע

 שדח סייט ורצו סייטה קיתל וסנכיה
 ךופהי הז טי'צ .א[סחוע םגחלהוטוש םשב
 רובצמ םכל היהיו םיעיגפ יתלבל םכתא
 .תשומחתו קשנ ילכ לש הלדנ יתלב

 = סזפו!3 | (ורוגזחהה) |
 | בזהס , זבה

 12 / רט סמ
 טוטו וחטבהחו

 2 ב וו גז
 ו ב

= 

 רואזונידה טובורל ךופהל לוכי התא
 הסדנהב שומיש אלל ,תוינוכמ לכואש

 ך ₪ ₪ א תביתכ ידי לע טושפ אלא תיטנג
 ץוחלל ךל יאדכ וישכע .קחשמה ןמזב
 ךתרוצב הארנ התא ךיא תוארלו ו + 3
 .השרחה

 היירפס הנשי קחשמה "קלקת לע
 םיצבק הב ולגתו הילא וסנכיה .ףא₪ םשב
 101503.311 דעו 5001500.8ו1-מ לחה
 ולאה םיצבקה תא ץירהל םילוכי םתא
 וא אותנסוא5 א[60וג ]געשז-ה תרזעב
 ץירהל תלגוסמה תרחא הנכות לכ תרזעב
 .טווצטא[םצןש< גוטמ םיצבק

 לש שדחה וה קחשמל תשומחת תצק הנה
.1 

 .תשומחתהו קשנה ילכ לכ - \א אא
 .רגאמה יטירפ לכ - \וזז

 .בלשה תא םייסמ - \וז₪]
 תא ךל קינעמ - (סצטאסחןצא

 :םי'צורקימה

 .האלמ תיטמוטוא הפמ - \5שודאוא
 .םיבלש ןיב רבעמ - \טו.סהש

 תא לטבמ;ליעפמ - \א|ןאוסצא
 .ביואה לש תיתוכאלמה היצנגילטניאה

 .םימיירפה תמר תא הארמ - \זיח תום

 .תואירב םומיסקמ ךל קינעמ - \זאוא

 תלוג ל
 5% | םפתדו וזו 1 הו צץ

 0 ןמוב םיאבה ה תא שקה
 .ךתינוכמל קזנ אלל ץורימ - כושמ
 .תלבגומ יתלב תשומחת - חו: כ
 .לבגומ יתלב וברוט - אס
 .םיליט קלד - םאןאא

 .היירטפה טקפא -
 :טירפתה ךטמב םיאבה םידוקה תא שקה

 ףלא 500 ןקחשל ףיסומ - א.

 .רלוד
 .רלוד 1,000 ןקחשל ףיסומ - א וא
 .תודוקנ 10 דירומ - כאונק

 .תודוקנ 10 הלעמ - סאן
 םשה תא סנכה ,תומשה ךסמב

 תשומחת תומכ לבקתו סאה אז אנא[

 .לודגה סכודה לש וזל ההז

 ₪ ווהוז
 ו ₪'ו-

 וו 1 ו 1

 אוהש דע ןגוחשוטוהט םע רבדל לכות אל א
 הפיא עדיי אל אוהו ,ויפקשמ תא אצמי
 שפחל ול עיצי ןיטסוומגה-הש רע םה
 .וסיכב

 רדחל חתפמה תא וליפי םירמושה א
 הכרבה דוקיר ןמזב ךלמה לש תוטימה
 .םהלש

 ;םינפבמ םירתסה תלד תא חותפל ירכ א
 ןסחמב ףפורה שרקה לע [יוווא םיש
 ,ינשה הצקה לע ךורדו ,תחתמ

 אוהש רע רבכעה ירחא ףודר ,ראבב א
 ידב ןגרואב ןגנ .תדוכלמה דיל דומעי
 לע [יןווא םישו דוקרל ול םורגל
 .תדובלמה

 טנרטניאב אצמנש הז ז םידיקפת ו קחשמ
 ןכלו ,תוסחייתהל ונלצא הכז אלו טעמב
 םיפיט השולשב םכתאו ותוא םיצפמ ונחנא

 .םיבושח
 ךכ קנבב שמתשה ,ףסכ ךתיא בוחסת לא *

 .ךדיב ללשה ראשיי דרימתש
 הסנת לא ,םלועל תקגה קר םא *

 רתוי םילודגה םידוצי םע ררומתהל
 .קנע ישורבכע וא קנע ישיבכעמ

 תורבקה תיבב בבותסהל אל לדתשה *
 .קיפסמ תהובג הגרדל עיגתש דע הלילב

 תא הארמ - א ּ
 .םיכסמהמ דחא לכב הרובחה םוקימ |

 עוצפ ריכש לכ - 5אוסאוו[.מ
 ,דימ אפרתמ |

 זעדוי ימ - או א[6א 85 |

 יי יוק יו
 ([((וו .
 0 -| ןו 1 | 4
 ןוו= הו ויש א 1-

 םיטי'צה תא ליעפהל ירכ 7 לע זחל
 :םיאבה

 .קשנה ילכ לכ - אשה]וטוטז

 .תרמגנ יתלב תשומחת - 55
 .םינגמה לכ - טפו
 :תואירב ו : ו

 ילכו דויצ - (נווזתטפסהו שווק וז

 .םיאלמ קשנ
 .ךלש זגה לכימ תא אלממ - 5וא41וטיא
 .בלשה םויס - <ווזחטוטו
 .תועונתה יגוס ןיב ףילחמ - טו

 תבב קשנה ילכ לכמ ירי - אווה ה

 .(אוומהשהץ - החירב יבצמל ילאדיאו תחא

 .םיסונוב - תו זץ
 .םיביואה לכ תא לסחמ - א וזוטטזו
 .לבגומ יתלב קלד - וחוה
 .הסרגה רפסמ - ל טזפוטמ

 .םטטונץ תייצמרופניא גיצמ - כטוווק

 .הארנ יתלב - אחופוו\
 םיחתפה לכ שוביכ - הזה קטו

 .ידימ ןפואב

 וא תודיחל תובושת ,תובוגת ,תועצה ,ןורתפ ,ןויער ,םיט לכ לבקל םינכומ ונא
 מ עמ

 נטל | אל |
 לו

 רדחמ תודוס רובע" ןייצל חוכ



 גב שדהה קחשמחש שג| | מג 1

 המודב רגתאמו קתרמ 6
 תמגוד תורדסב םיקחשמה ראשל
 - -- פא[ תגחא -ו 5זאז זצ

 ליח םזיניבושה
 טלוש ןיידע םויסקסהש רבתסמ

 ,טפורק הרול .בשחמה יקחשמ תכלממב
 ,בוטל הרוכזה 0%18 ₪! ₪ תרוביג
 הנושארה תישנה הרוביגה השעמל התייה
 הילע היה ןיידעו ,(ןמקאפ סימ זאמ תוחפלו
 .איה המב תוארהלו םייכרי טעמ ףושחל
 השרדג הב הדימ התואב תוחפל) השא
 חילצהל ידכ !הרוביג איה המכ תוארהל
 .בשחמה ינקחש להק לע בבחתהלו

 ןווגמב ןייפאתמ קחשמהש תורמל
 תוארל דואמ יתעתפוה ,תויומד לש רידא

 דועב םירבג םה םילפטמהו םיאפורה לכש

 .םישנ ןה הלבקה תודיקפו תויחאה לכש
 םייחב הקולחה תא הנוכנ ףקשמ הז בצמ
 הז יל לבא (םזילאירהמ קלחו םייתימאה
 .תטלחומ העתפהכ אב

 רותב בשו רפסמ חק
 קתשמל המודב ,הז קתשמ
 ,להנמ דיקפתב ךתוא ביצמ ,51א] א
 םיאטבתמ ולש םיירקיעה תונוורתיהשכ

 .תיאופרה הליהקה

 0 0 ו 8 , . .. ין
 דן ו" דה

 ו

 ידמ תועתפה טעמ ,תוירוקמ רתוי תצקב
 רבודמ ,השעמל .,רתוי הבוט | ו

 הקיפרג םע 58א קא א-ל? ההז קחשמב

 ,הנוש

 ןאכ ,םיידי בחרו קורי חטש םוקמב

 ליבגמ ידש דחא ןטק ןיינב טע ליחתמ התא
 םינמוזמה טעמ תרזעב .הליחתב ךתוא
 תוקלח שוכרל לכות קנבב ךתושרב שיש

 כ ג ה
 םהיניב םירבוחמה ,םיקיר ו
 - ו.תונורדסמב

 לכות וללה םיממושה םיניזנבה תא

 תיב תא וכפהיש תורתומ ןווגמב אלמל
 טעמ םינפ ריבסמ םוקמל ךלש םילוחה

 ו
 ,םינגזמ ,םילספס .טוכרל תורשפאה
 רחאל .םהינימל םיציצעו הייתש .תונוכמ
 1 ל"נה טוהירהמ ו .תשכרש

 - שר יג רב ךלש םילוחה תיבב |
 ברקב םיאלפ רפתשי ךלש ןיטינומהו

 : ",ןכ ומכ

 ו

 כי ליפסמ אל הז
 = יא 3 ןווגמל םיבסמ

 םיגלנווצק4ופ --ם ומב--.םג ויהיש
 אי ו ץימ \רשיו םדל וב ל | ב

 רד =[ יו גו

 רוקי " אפורה רובע

 1 רובע ןושארה
 הי | וו = | יו | - קמל קקרזת

 - ,םלגה ברח םב

 בורקכו .ןב-םֶגז 4 יופיט ירדח

 בו גה יהא" שיחה ]'ג ,

 ב תחקרמ

 ,ןגטנרה
 שט ירדח

 - ₪ יו יי

 קוסמ 4 ו ו 1 ןלחממ ל וסה-םדא ו -

 ןיטטחאה-הב*ישחה

. 0 
 םילפוטמ ו וי
 הלהנמ תווצ 5%

 ותוינויח .ת בבש

 הדובעה הןלהמב ב וחה תי יל
 תא וטינפי ולצטד ושל יג

 ,זוכנה םנגקמל ל םווגמה
 תומיאתו

 3 יציע 1 ןורשפאב | ו יי עג| <.

 ו נ8 == -

 ?המרעמב םידדוב

 ב הקל דזומאומ וס%ק1דא]
 .ךכמ + .האצותכו ואו אאא-מ תונויער
 .עשעשמו הנהמ היגטרטסא קחשמ לבקתה
 ה יח הלחתהב הריוואהש תורמל
 = .תורחתב שוחת םיבלש רפסמ ךות ,הוולסו
 ..רוזאב םירחאה םילוחה יתב דצמ תרבוגה

 וליחתה םירחא םילוח יתב השולש
 דורשל םיסנמ םלוכו ,בלש ותואב ךרעב
 םילוח יתב|לוהינ לש ינחצהה םלועב

 .לש קֶהבומ טנמלאו

 !תודלוח] עי יל

 - יי יי יא וא

 רדוסמ חיהי םוקְמהש ףידע]
7 



 םוויוו בשחמ ירפק הואוצוה ,ץרוה ינחרב םיפיננ קמ רהמר - רורהרו התפההנ הבישחה "רוטה האר" השר

 טרהומ רוהיננ ,הו הרקמר .השהבתה נופ ונורוננאב ומרחה רתאה החיתחפ רש הערוהה ,ד"והה םירחובו םיהחטה

 .ופור תאפוי םינוהו חיחומה רט םסורחש ,אירפהר בברוח ךונגומב רבודמ ,םוי רבב םיטטש םירחמה טפשר

 שיגנה .עדימה תדרטסוטואב ףסונ ףינס | ,ראוד חולשמו ליפורפ ומכ םייטרדנטס יסגול לאכימ :תאמ

 רתא םיקהל התייה הרבחה הרטמ
 םיפדל ףסונבש ,ירחסמו יקוויש

 םירכמנה םירצומה בור תא וכותב בלשי
 ןיעמ שמשיו "רוטס גאב" תויונחה תשרב

 7) הממיב תועש 24 ךשמב וב םירקבמל
 םיריחמב םירצומ רוכמיו ,(עובשב םימי
 תודמול) רחא םוקמ לכמ רתוי םילוז
 החנה 20% תוחפלב םירכמנ בשחמ יקחשמו

 החנה תמייק םירחא םירצומ לעו 1 1 רגרא אוק 45 ושהה

 קל .ך ) תיתועמשמ | הלוע תוחוקל ,ךכל רבעמ .(תפסונ ועמשו :

 ה כ* = -₪ == = 7 ה הי הרחה< ה פד הז יורדההגהה ה-23 תואיצמה תניפמ תונהיל ולכוי רתאה / שחמ יקחשמ | =

 םיריחמב םיטירפ הריכמל םיעצומ
 .םימיהדמ

 השיגה לבקתת ונממ ,תיבה ףד
 רתתסמ ,םירחא םידומעלו תוירוגטקל
 חוזק: "יאוש .םווק-51סז6.60₪חו תכותכב

 תרחא ,ףקמה םע תכותכה תא ודילקה)

 םיקרח תונחב םכרוקיב תא םייסל ולכות
 .(יתיתימא

 םירצומ רגאמל ורשוקת תחא הציחלב
 אלל .תורדוסמ תוירוגטקל קלוחמה .בחר
 שקובמה רצומה תא ורתאת ,דחוימ ישוק
 אלמ הריקס דומע .תפסונ הציחלב ,ולבקתו
 .ינכדעו

 תונכותו תודמול ,בשחמ יקחשמ
 אל לש הריקסב םכינפל ואבוי .תויעוצקמ

 ,ץיפמה תצלמה - תורוקמ השולשמ תוחפ ול
 .זיוו ןוחריה תבתכו רתאה יחתפמ הרוקיב
 רצומה תספוק לש תונומת ופרוצי ,ףסונב
 קפסל ידכ ,תאז - רתוכה ךותמ ךסמ תודיכלו
 םיטרפו תכרעמ תושירד םע דחי םכל

 רבע לכס םיצוציפו ינותרט הבט ,םילא ברק וז
 ב

 חזני רחויב בוטה הב ,םומ הבוקע

 .הבו עובש ידמ תנכדעתמ רשא ,תודחוימה

 תוינעלש ,ץוחנה עדימה לכ תא םיפסונ
 תוננובתהב ולבקתש הז לע הלוע יתעד
 .תוליגר תויונח לש םיפדמב תימתס

 רותפל חיטבמ םג "רוטס גאב" רתא

 ששחהו תוטבלתהה תויעבמ קלחב רוזעלו
 ,השעמל .תונכות לש השיכרבו הריחבב
 תואסרג לש תנכדעתמ המישר ביכרמ אוה
 ולא םיצבק - הדרוהל תונתינה המגדה
 עגונב והשלכ גשומ םכל תתל םירומא
 לכ אלל ,וצרתש המכ ותוסנלו םלשה רצומל
 ,תיפוסה היינקה עוציב ינפל ,תובייחתה

 םורופל סנכיהל םג םילוכי םירקבמ
 תולשל ,רצומ לכ לש יביטקארטניאה

 עגונכ תעד תווחו תוצע ,תונויער לבקלו
 ומכ .םלועב וא ץראב םישנאמ ,ותשיכרל
 רתאל םירוביחו ףסונ עדימ םכתושרל ,ןכ
 וכדע יצבוק ,תוציפמה תורבחה לש תיבה
 לכה - תינכט הכימתו םיפיט רודמ וליפאו
 .םיסוריוומ יקנו יקוח ,ישפוח

 וא שדח בשחמ תבכרהב םיניינועמל
 ילאידיא ןורתפ רתאה קינעמ ,םייקה גורדש
 ,םייתוכיא םיביכרו םירצומ תואמ .חוטבו
 םא תוחול ,םידבעמ ,תונורכיזמ לחה
 .היזיוולט יסיטרכל דעו הידמיטלומו
 .תבחרומ הריקס םילכקמה ,םיברוצו םיכסמ
 ,תוילמינימ תכרעמ תושירדו תונומח

 בטימב םכתעידי תא רישעהל ידכ
 .םשחמ ירזיבאו תונכות יבגל היצמרופניאה
 םיכירדמ תורשע םכל העיצמ רתאה תיירפס
 קרש אשונ לכב סרכ יבע םירפסו םייעוצקמ

 הנורחאל וררועתה תולאש הברה
 יבגל ,עדימה תדרטסוטואב תוחיטב ןיינעב
 תוחטבואמ ןניאש (0א1.[א ₪ תושיכר

 ונשי תוחוקלהש ידכ ,ןוצר עיבשמ ןפואב
 הכימתב "רוטס גאב" רתא רחב טקשב

 551. - רתויב ןגומה לוקוטורפב
 5 501 1. א8)

 פייקסטנ ידי לע חתופ הז לוקוטורפ
 ישיגר' עדימ לש הרבעה חיטבהל וחרטמו
 (םיישיא םיטרפו יארשא יסיטרכ ירפסמ)
 רושיאו דודיק ידי לע ,תרשל חוקלה ןיב
 .תרבעומה היצמרופניאה לש

 יתימאה עדימה ,םיטושפ םיגשומב
 ןתינה ,ןכומ יתלכו בברועמ עדימב ףלחומ
 אלו ותוא שקיבש תרשה ידי לע קר חונעפל
 הרבח ,(ישילש דצ) םירחא םישלוג ידי לע
 חטבואמ ןונגנמ םיקהל תשקבמה
 תילטיגיד המיתח תלבקמ וזה היגולונכטב
 תרשה ןיב תרזחומו תרבעומה ,תידוחיי
 בורק .יאדו יוהיזו רושיא תלבק דע רקבמל
 םירתאל הסינכב םתלקתנ רבכש יאדוול
 רוגס לועגמ וא חתפמ תעפוהב ,םיירחסמ
 רוזאל ןמיסה והז - םכלש םינפדפדה תוניפב
 םע םיטרפ תקולחל ששח ןיא וב ,חטבואמ
 .תשרה ישמתשמ רתי

 תומיתחה קפסמל ונפ ,ףסונ עדימל
 :תוילטיגידה

 .ו11כ: ,",רארשוא .רשז1<] קת .שסוהה

 ."רוטס גאב" רתא תורבח :היינש ךרד
 םידחופו םיששוח ןיידעש תוחוקלל

 םישיגר םיטרפ תדלקהו תנווקמ השיכרמ
 יעצמא רתאה רשפאמ ,טנרטניאה יפד לע
 ידנמ תחיתפ ידי לע םולשתה תרבעהל רחא
 .שדח

 .רתאהמ םירצומ שוכרל ןיינועמה חוקל
 םיטרפה תא ,ןופלט תחישב ,ריבעי
 תידיימ לכקיו תוריכמ גיצנל םיצוחנה
 םתוא .תידוס המסיסו ידוחיי חוקל רפסמ
 ולא םירוטקירניא ינש .השיכר לכב ןייצי
 דחי .ורשפאי םשו תונמזהה זכרמל ורבעוי
 םוכס בויחל ,האלמה םיטרפה תמושר םע
 .חוקלה תיבל םירצומה חולשמלו היינקה

 ליכמ ונגיא רבעומה עדימה וז הטישב
 ישילש רצ םא וליפאש ךכ ,םירישי םיטרפ
 םינותנה תא גישהל חילציו ברועמ היהי
 תוזורחמ יתש ודיב ויהי (יספא יוכיס)
 רגאמ תא ודיב ןיא ןכש ,שומיש תורסח
 .םיפפוחה תוחוקלה ינותנ

 .תונמזהה זכרמל גויח :תישילש ךרד
 תורשפאה שי רקבמל

 תונמזהה זכרמל גייחל
 .תילגנאה וא תירבעה הפשב ,וצרח

 םינופלט ,םינופאלפ ןומכ תוירוגטק

 .היינבב ןיידע תואצמנ יפקיה דויצו

 ריאשי םש ,|77 וקב
 ע יעצמא לע םיטרפ
 תבותכו םולשטתה

 שופיח ונגנמ
= 5 ==: 1 

 וארקתש ןמזב תונכומ תויהל תורומאו
 .רתאל וסנכיתו וז הבתכ

 םלועה תא עגשמ ףסכ

 ,הנמזה ןצחלב הוולמ רתאב רצומ לכ
 תוינקה לסל תיטמוטוא ותוא סינכיש
 עוציב לע ףוסבל וטילחתשכ ,םבלש
 לש תויורשפא 4 ינפב ודמעת .השיכר
 .טעמ םיחרהל הצרא ןאכו ,םולשת תרבעה

 הו! [וא הו ופשווה-ן) [ 7 6 וה ד

2 
 | -- * טעו נב

 תיוס תרחמ ₪ הקירסכ לולב

 8 זקלמ | ב | | 2 ה

 - הרהקירג ₪

2 - ₪ 

 סיטרכ תרבעה :הנושאר ךרד
 .יארשא

 תמלשהל ריהמה יעצמאה
 רחאל .םירצומה תלבקו הנמזהה
 םכיטרפ לש הריהמ השקה
 יארשאה סיטרכ רפסמו םיישיאה
 ולכקת ,(אוהש גוס לכמ) םכלש
 לע יפוס רושיאו תרוקיב רפסמ
 םייופצ םירצומה .הקסעה עוציב
 .השולש םיימוי ךות עיגהל
 .סמה תינובשח ףוריצב

 .חולשמה
 תראשה :תיעיבר ךרד

 רשק תריציו םיטרפ
 .ונדצמ

 ןופלט רפסמ ריאשהל
 .תורשקתהל החונ העשו
 לכוי תוריכמ גיצנש ךכ
 ןפואב םכתיא חחושל
 תא אלמלו ישיא
 .םכתנמזו

 וו ו

 בצקב תמיופמ תויטיא
 ךא ,הקיפרגה ססועו תונומתה תרבעה
 תא םיוושש םייחב םירבכד שי ,ןיירע

 תונורתיל יביטקייבוא טבמבו ,הנתמהה

 םידחוימה םירתאה דחאב רכודמ ,יתינמש

 ,ן'ראב

 שפאמ רתאהש ריכזהל ונרחב
 .זיוול יתנש יונמ לע |



 ביבר ןרוא :תאמ

 טרסה היה ,16 11706 ,תויחל תמ

 לש דמעממ סיליוו סורב תא קינזהש

 םע דחי הלילב םישלב) היזיוולט בכוכ

 תחא לש הבכוכל (דרפאש ליביס

 רתויב תוחילצמה הלועפה תורדסמ

 תרבח .לודגה ךסמה  תודלותב

 תא האיבמ ;[.(זאסאז( 6

 הפצמו ,הרדסה לש הידמיטלומה תסרג

 תירוטסיהה רפסב תומוד תורוש תוארל

 .בשחמה ךסמ לש

 םיחכווחמ אל החלצה םע

 םיבשוח ,"תופוקב חילצמ טרס םא"

 רוע ותוא רחספמנ אלש המל* ,םיקיפמה

 "?בשחמה ךסמל ותוא ריבענו רתוי
 תורדס וא םיטרס .הרוקש המ הז ןכאו

 זכ4 רעש ,₪4ד%1א ומכ תוחילצמ

 טרס אוהש ,5704₪ 141 םג הנורחאלו

 ךסמל םירבוע ,ותוא ורחסמיש ידכ רצונש

 םישדחמל םיבשחנ םניאש תורמלו בשחמה

 יידמ תובורק ,תובורק םיתעלו - םמוחתב

 בוט םירכמנ ןיידע םה - הזמ תוחפ ףאו

 .םיטרסל םניח תמוסרפ ןיעמ םישמשמו

 ,הלודגה היעבל םיעיגמ ונא ןאכו

 בורל םה ולאה םיקחשמה בור .תוכיאה

 יקחתשמ ,רכומהו סושפה גוסהמ

 קחשמה טירסתשב תוירי-תוכמ-ןשקא

 ררבל הסננ הז הרקמב .טרסל ישוקב דמצנ

 לש הקפהה תכייתשמ גוס הזיאל

 .םו.םוסאה 3

 1 קרפ - 06 0
 50%א+-ל ותישארב רבעוה תא

 םיקחשמה דחאכ בשחנו 1. צד דדסא

 ;ןאכ .וזה השדחה תכרעמל םידוהא רתויה

 ה-202

 השולשל קחשמה קלחתמ ,6<-ה תקפהב

 לע ססובמ םהמ דחא לכש ,םינוש םיקלח

 .החילצמה הרדסה יטרסמ רחא קרפ

 אוה ,שםו6 !1גז6 ,ןושארה קחשמה

 ,טרסב ומכ .ישילש טבממ תוירי קחשמ

 םיקחשה דרוגב סל'גנא סולב דכלנ התא

 םע דחי ,ימוטקאנ תרבח לש ראופמה

 תפסב לע טלתשהל הסנמש םינמרג תרובח

 - םירלוד ינוילימ תואמ הליכמה ןיינבה

 שיש המדנ ןאכ ,טרסב ומכ אלש לבא

 .םיהובגו םינידנולב םיטסירורט ינוילימ

 יתלב תשומחת תאצמנ ךתושרב

 ךרר ךכרד תא סלפל ךירצ התאו ,תלבגומ

 תא רתאל הסנת המוק לכבשכ ,תומוק 0

 םתוא ליבוהלו םתוא ץלחל ,הבורעה ינב

 הרזח תדרל ךרוצ ןיא ,המוקה לש) האיציל

 .והטמל
 אלו יידמל םיטנגילטניא םיטסירורטה

 םהלש תולצפתהה תקיטקטב לקתית םעפ

 םע .אצמנ התא ובש רדחל וסנכיי םהשכ

 ורחביש הקיטקט לכ רגנכ ,תאז

 הדבועה תא לצנל לכות ,םיטסירורטה

 תומוקמ לש עפש םיאצמנ הביבסבש

 תונחלוש ירוחאמ אבחתהל לכות .רותסמ

 וליפאו ןוינחב תוינוכמב ,םידרשמב

 ךמצע תא ריתסהל ךכ ידי לעו ,םיציצעב

 םעפ רחא םעפ ץופקלו םיפדורה יניעמ

 ןפואב השעיי לוסיחהש ךכ ,םבג ירוחאמ

 .רתוי םכחותמ
 יכה הז אקווד ,םיקחשמה תשולשמ

== 

 המ םושמו 50%%-ה תסרגל המוד תוחפ

 ןתינש יפכ קחרמ ותואל "תוארל" ןתינ אל

 ןבומכש הדבוע ,היזיוולטה תסרגב תוארל
 .האנההו םזילאירה ןורקיעמ התיחפמ

 5 ו
 א" ד
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 2 קרפ - 06 וז
 לע רומאכ ססבתמ ,ינשה קחשמה

 עקתנ הז קרפב - הרדסב ינשה טרסה

 דלומה גח ברעב ,ןיילקמ ןו'ג ,ונרוביג

 רביא חוקיפה לדגמ ,רוכזכ .הפועת הדשב

 תצובק תבוטל הדשב השענה לע הטילש

 זחאמ המיקהש םימכחותמ םיטסירורט

 .לולסמה דיל הנטק הייסנכב
 לע שגדה תא ומש אל כ 11ז06ז-ב

 הדש ךותב ןיילקמ לש הלצהה תונויסינ
 ןיבל וניב תוירי ברק לע רתוי אלא ,הפועתה

 ןושאר טבממ תוירי ןונגסב םיטסירורטה

 .ויואפז ץטאפסא 5צססז תא שמו

 וא צזתדעה ססע ןונגסב והשמ

 א 51
 ,הזה רנא'זהמ םיקחשמה בור ומכ אלש

 ולש םיסיסרו רבד לכב תוריל לכות ןאכ

 לחה - רוזאה לכב וצצופתי וא ופועי

 ,הפועתה הדש ןוינחב הרטשמ תוינוכממ

 100% [!א-ה רוזאב הוואר תונולח ךרד
 לוכה - ךרדה ידצבש םיניינבב הלכו למנל

 .ץצופתהלו עגפיהל לוכי
 ארקנש המ םה םיטסירורטה

 לע ךל םיקסרתמ ןכא םהו ₪ו.הצ ןיהזא

 ץלמומ ךא ,המישרמ תוצצופתתב ךסמה

 םירטושב םג עוגפל יושע התאש רוכזל
 לבא .עשפמ םיפח םיחרזאב וא םירייתבו

 ץופקל קיפסמ שפיטש ימ לכש הדונו ואוב

 ,ףוצרפה לומ לא בכר ירוחאמ ןיילקמל
 הכוי אל טושפ ,וידיב ףפונלו קועצל

 תא שירוהלו הזה בכוכה ינפ לע ראשיהל

 .םיאבה תורודל ולש םינגה

 אלמ קחשמהש הלגת תוירי המכ ירחא

 לחה ,םהינימל קסשתמא שקיפ-ב

 .םייקנע תוטקר ירגשמב הלכו םינומירמ
 רגשמ םע בורק והשימ לע תוריל וסנ

 *רבכ" תוחפ יעצמא םגש ולגתו ,תוטקרה

 .הדובעה תא השוע היה

 - ו6 הז ואוח ₪ 0
 3 קרפ

 דעו םייתניב ןורחאהו ישילשה קחשמה

 םלעתמ !םיכסמל שדח טרס ואיצויש
 תא וחקל ןאכ .ןויגיההו הקיזיפה יקוחמ

 סיליוו סורב הב תמסרופמה הניצסה
 יבחרב תינומב םירהוד ןוסק'ג לאומסו

 .ירמגל התוא וניצקהו קרוי-וינ

 דגנ ץורימב אצמנ התא ,ינורקע ןפואב

 תפרוטמ תוריהמב עסונ התאשכ ןועשה

 לכו םירח םיבוביסב הנופ ,ריעה תובוחרב

 | תוצצפ אוצמל ידכ תאז
 הרטמב ןתוא סורדלו
 ןדוקפת תא לרטנל
 יארכש בשוח אל ינא)

 ןויגיהב קמעתהל םכל
 .(..;הזה

 תוריהמב םיסט םתאש ןמזבש ןבומכ

 עוגפל אלש ורהזיתש יוצר ש"מק 200 לש

 םגש תורמל םלוא ,םימימתה לגרה יכלוהב

 םשור השוע ,םהילע םחרל יתיִסינ ינא

 לש הובג זוחא ונשי לודגה חופתבש

 תא םהל םישוע סקינהש הארנכ) םידבאתמ

 .(הז

 -- החוד דוח רוה
 <> - ] 1 ד

 יגופ לכ תא שיש ןבומכ

 תוריהמ ללוכ ,םיליגרה 00/8 5":!1-ה

 ץופקל ךל םירשפאמש םיקנזמ ,תרבגומ

 וביבא לתל בוט ןורתפו העונתה יקקפ לעמ
 ןמזה תא ךיראהל ךל םירשפאמה םינועשו

 .ךתושרל דמועה

 םידחוימה םירותפכל לגרתתש עגרב

 180-ו 90 לש תוינפ עצבל םירשפאמה

 הזה קחשמה תא םג רומנל לכות ,תולעמ

 .תיסחי תולקב

 השולשמ בוטה

 תא הארנה לככ הווהמ םזמ וג

 תשולש ןיבמ רתויב הבושחה הילוחה
 50אצ-ה לעש תורמלו ,םיקחשמה

 ינא ,רתוי בוט הארנ אוה 1. צד דוסא

 ןיב בוטה קחשמכ ותוא ריתכמ ןיידע

 .השולשה

 אוה ,וזה הליבחב דחוימב בוטש המ

 דחא םינוש םיקחשמה קר אלש הדבועה

 םאו הנוש םהלש ןונגסה םגש אלא ,ינשהמ
 ,עשפמ םיפח םישנא לע תוריל ךל סאמנ
 םתוא סורדלו תיווז תונשל לכות דימת

 .תאז םוקמב
 וידעלב) 3כ סיטרכ ךל שי םא וא

 תא הנקתש יאדכ ,וזוזי אל טושפ קחשמה

 .חתמ תצק ררחשל ליחתתו קחשמה

 :תכרעמ תושירד

 16%1₪ :ןורכיז

 120 םויטנפ :דבעמ

 םוזטשוא '3זכ םיטרכ שורד :הרעה

0 



 ה

 אי ו ו
 ו

 !הקיפרג תסיחדל הלתמאכ הלגתמ

 םושמ םיעיפומש בשחמ יקחשמ םנשי
 יונפה וננמזו ונתדהא תא ףורגל ידכ ,םוקמ
 רועבמ םתעגה לע םיעמושש ,ולא םנשיו
 ןנוכתהלו ןמזה תא תחקל רשפאו דעומ
 .םאובל

 - ואדיווב הקתפרה קחשמ - אסזא
 ישלב רופיסב רבודמ .ינשה גוסל ךייש

 יי
 טראגוב ירפמה זאמש תומד התוא - יטרפה
 םלוע תא הבזע אל "הטלממ ץנה"ב
 בשחמה יקחשמ םלוע תא םג ומכ ,רודיבה
 ךשמהה ,ץגאפסאג םואט6דוטט)
 אסמה ג א[! .ו.ןאס טיהלל רכמה-בר
 .וטירחאו אזססא

 ףוריצב ,אוכזא יבגל ואציש תוזרכהה
 וחיטבה ,הדיפקב תובצועמה תונומתל
 ןונגסב ללוגתי קחשמהש
 ןאכמו) "ראוונ םליפ" יתפרצ-יעונלוקה
 .ןבל רוחשב ולוכש (ןבומכ קחשמה םש

 םישלב תקתפרהל אמצה להקכ ,ונאו
 הדבועה תא םילבקמ ,הלילע תאלמ
 ךסמה ןמ וחקליי םירקיה םיעבצה יפלאש
 ו יי יי יי ימת

 ו ו
 .יתונמואה

 תא יל ונת ."!הריוואמש-הריווא" ,ןכבו
 לע הברה ןיא הנממ ץוח יכ ,ילש הקיפרגה
 לש הטושפ יד הנקתה רחאלו רבדל המ
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 הריוואה יטרפ לובש הלגמ התא ,קחשמה
 וז הביסמ אסזא-מ וטמשוה םייטירק יכה

 .תרחאה וא
 אלא ,שלבה תא קחשמ ךניא ,תישאר

 רחא שלב ילוא וא ורזוע ,שלבה לש רבח
 ךילעו םלענ יתימאה שלבה ,ןפוא לכב -
 אוצמל ידכ םינורחאה ויקית תא חנעפל
 תפונ ףיסוהל לוכי היה דוע הז לוכ .ותוא
 הניא ונתומדש הדבועה אלמלא ירותסמ

 2 ו ימה ו מ ג
 יואר םיגולאיד
 .ומשל

 םתטלק ,ןכ ,ןכ
 ו מ

 ונחנא ,םיארנ-יתלב

 םעפ ידמ .םימליא םג
 םירבדמ םישנא
 ןיא םלועל ךא ,ונילא
 .בישהל תונמרזה ונל
 בלשב ,ךכמ האצותכ
 יתקספה רבכ םיוסמ
 רחב"ה קשנמל תווקל
 ןיבמ תחא הבושת
 תובושת שולש

 ןשי
1 

 | .שארמ ןכומ גולאידב
 תו מו -

 .תרדהנ ,הקיפרגה
 לכש הדבועה
 היצמינאהו תונומתה
 סוחדל םיתנכתמל ורשפא ,ןבל רוחשב
 הדה הקיפרג לש תורידא תויומכ
 רמי יי וה די ב אש רו ₪ יג 1
 סול תא ההזי דימ "ראוונ םליפ" טרס םעפ
 .ותיגלאטסונה סל'גנא

 תורמלו השק זוגא אוה אסןח
 = בו ד יי מי הו יו גה

 ןבל יבג לע רוחש
 םהמ המכ לע דובעל ןתינ ,הזב הז םירושק
 קשנמש הדבועה ,ךכל רבעמ .ליבקמב
 ד ]יי ייכ] יו ל 1
 תועש תולבל םכמ ענמת אל ,תוחישה
 םירזוח רבכע יקותקתב ךסמה לומ תובר
 .דחא קית חצפל ידכ םינשנו

 םג ךשמנ ילש יעמשמ-ודה םחיה
 התויה תורמל רשא ,הקיסומל רשאב

1 
 ,הרומאה תיעונלוקה הריוואב .הקיפרגהמ

 ריעב םינוש תומוקמל ונתוא הוולמ איה
 תופצ תושדח תוילגתשכ ונתוא העיתפמו
 .ךסמה יבג לע

 דיגהל ףידעמ ללכ ךרדב ינא ,הז בלשב
 תמאה לע תודוהל םא ךא ,"תונקל וצור"

 < ד - מ ו ו ור

 .תואיצמב

 סגנינ'ג יעור :תאמ

 ןווגמ תבחרהב הכישממ טפוסורקימ
 ישמתשמל טיב 32-ה יקחשמ
 העודיש ,הרבחה .ו\ותוטסוא 5

 ,תסיטה תוימדה םוהתב הליבומכ
 חוה! תחלצה תא הכישממ
 השדח הסרג האיבמו 5וחוט|!ה!(םז 1

 תכרעמו םייתואיצמ םיסוטמ 6 הגיצמה
 .סוטמ לכ לע המיהדמ הטילש

 ,ההובגה קוידה תמרל עיגהל ידכ
 םשל הנועה ןוגראב טפוסורקימ הרזענ
 ל"נה ןוגראה .[י!וקוופ3!טוצ !הוטחוהזוטמה]

 םהיתוחומ בטימ תא ודחיא טפוסורקימו

 תויתואיצמ תמר םינכרצל קפסל ידכ
 [!ווקחו 5והווו!הוטז תרדסב םידקת תרסח

 .\\ והוא 95-ל

 אוה ץןוקהו5ה[6וצ [םוטזהה!וסתא]
 ןומיא םוחתב םלועב ליבומה ןוגראה
 םידיוצמה םינקתמ תרזצעב .םיםייס

 תומוקמ 38-ב םימקוממהו םירוטלומיסב

 רישכמו ןמאמ אוה ,תפרצו הדנק ,ב"הראב
 ,הסיט תווצ ירבח ,םיסייט יפלא תורשע

 .הנשב הנש ידמ ,םיאנכטו הקוזחת ישנא

 טקיורפל קפיס "|וקחו5(טוץ
 תרשכהל רזע יעצמא |וע]וו 5וחוו!8וסז-ה

 הסיטה ןמזב רוביד תרוצב גצומש) סייטה

 םרתו ,(קחשמב תוארוהה תורבוחב וא
 לש הקימנידוריוואה םוחתב ותונמויממ

 .ןגסטוחפ 737-400-ה סוטמ

 ו ויו ויגו
 רופישל איבי ףתושמה ץמאמה ,דיתעב

 הושמו 5וזמוו!גוטז-ב הסיטה לש היווחה

 תופסונ תונכות לש חותיפל ליבויו
 לע תוססבתה ךות תאז לכ - םינכרצל
 |ו8תו0(53:ץל ש יתרבסהה עדימה
 תוימנידב תוחמתההו [תוטזתהו|סמה]

 רשא םייטה אתבש תורודצורפבו הפיטבש

 תייווח תא ודיתעב ורישעיו) תורישעמ
 ,המצע הסיטה

 לש תואבה תואסרגב ,ןפוא לכב
 5-ל אוה םייתשה ןיב הזוחה) רוטלומיסה

 לש וביט לע דומעל תווצה ךישמי ,(םינש
 רפשלו ףיסוהל ךירצ המ טילחיו קחשמה

 לש תסלובה המורתהשכ ,רוטלומיסב
 םוחתב היהת [-!וק|וופה!6וץ [חוטחוהזןסתה]

 .ןומיאה יליגרת

 םירופישה הצקמ
 20% דוע "ףחוד" שדחה רוטלומיסה

 תמדוקה הסרגל האוושהב םילסקיפ
 לע 640 איה השדחה הסרגב היצולוזרהו
 לש תמדוקה היצולוזרה תמועלו 0
 עונמהמ םיקלח ,ךכל רבעמ .ו400 א 0
 םויטנפה לש יברמ לוצינל ודעונ יפרגה

 לש הרוטסקטהו לוקה סיטרכ ,דגנמשכ
 .תרכינ הרוצב ורפוש ,עקרה

 הסיטל רפס תיב
 לחה ,סייטל רוזעל ידכ היונב תינכותה

 רזע ירפסו תויסיסבה תולאשל תובושתמ

 יסרוקב הלכו םיסוסמה לַע םיינכס
 םינקתמל רזע תיירפס ,םייטל םינומיא
 הנכותב שומישה לע הרזעו הפועתה הרשב
 .המצע

 םימיגדמ ואדיו יעטקו תויצמינא
 םימדקתמ םיאשונ םגו תויסיסב תושיפת
 יפל טווינ ,הסיטה ירישכמ תנבה ומב
 לע ריוואה גזמ תועפשהו ןנכותמ לולסמ
 םייטל הרזעה יכ רמול ןתינ .הסיטה
 תודש לע בחר םינותנ רגאמ םע בולישב
 תא םיכפוה ,טווינה ירזעו הפועת
 הסיטה לש הלועמ המגדהל רוטלומיסה
 םימסרופמה םיפונה לשו תיתימאה
 תטרופמו תיתואיצמ הקיפרגב םיאבומש
 .ודועו ןפי ,םייבירקה םייאה ,יאווה)

 יידמל תוליגר ןה תכרעמה תושירד
 16 ,ןורכיז 8%18 ,486 דבעמ :תוללוכו
 והאלמ הכימתל ןבומכ 256 לבא) םיעבצ |

 ןיוצי .ויאווה יפונל הבוחו (:כ-00א1-ו
 3.5 ינוטילקת לע םג עיפומ קחשמה יכ
 .'ץניא

 תרגתאמ "םטטוחע 737"-ב הסיטה =*

 ץלמומו !םתרהזוה ואר) דחוימב
 וב סוטלו (0טשפווג-ב טולשל םדוק
 םילכה" תא םיסנמש ינפל עובשכ

 ."םירבכה

 ,םישרמ םינטקה םיטרפב קוידה
 םהב םירדתה טוריפ ,לשמל ומכ
 םינושה חוקיפה ילדגמ םירבדמ
 םייטל םיצקמ םתוא םיביתנה וא
 .התיחנ לכב

 םה סיטהל ןתינ םתוא םיסוטמה א

 1 .טהזןסו[ 350 ,(הטש5תה 182 זק

 וואט[ 2-72

 ןיאוזו 3005 ,5טקנואו!]ו

 .ןטטוחק 737-ו



 קקעיק קל/לעכש2 2שק קש לשש - 3:
 ןייטשרבליז ו

 טווזויו(6<ך א-ה עונמ

 רבכ טפוסורקימ לש
 דממ תלתה ו ו ו ה

 המרב םיקפומ (6--ל םיאצויש םישדחה

 ומכ קחשמ תוכרעמ לש תילאוזיו
 ."מו ד שאא ,ץז ארד גדדסא

 םוחאוה('ד צ

 תכרעמל ונרבעשב תמאה תא רמול םא

 לע תוחטבהה ,\אוחשסשה 95 הלעפהה

 |מ'יוכפה

 תוריהזמ תויצמינאו טיב 32-ב םיקחשמ
 םג .תוקפקופמ ועמשנ ,ההובג היצולוזרב
 לש הנושארה הסרגה האצישטכ
 ו ו

 הנפותה תורבח ,תאז םע ךא .תמגמוגמו

 וכישמהו םוצעה לאיצנטופה תא ואר

 .וז הביבסב חתפל

 ול | ו ל ו )יש ו

 יאוחנטקפ 95 .קחשמ לכ םע עיגמ רבכ

 םלענ ןאל) םזאד א 5 לַע םירובידו
 תא םיאלממ רבכ (לאוש ינא םג ?עברא

 .טנרטניאה

 ב
 תודוסי תא לצנמ אוסזס גמא

 וב ץורימ ונל איבמו וזה היגולונכטה

 8 לע םינעונפוא 24 תורחתהל םילוכי
 ידו יו - יב י-ם מ 1

 המ ,דממ תלת יפוג םה םינעונפואהו
 - הטיט המדמ לש ןורתי קחשמל קינעמש
 הביבס רידגמ התא םא ,תורחא םילימבו

 התא ,םיידממ תלת םיפוג הבו תידממ תלת
 ,תוריהמ ומכ תוגהנתה יקוח רידגהל לוכי
 תמרל עיגהלו ,'וכו הבישמ חוכ ,חור
 .דואמ ההובג םזילאיר

 ₪ ה יונ רוה 2 ו ו יב יי
 יי ול יויו יש באשי
 תויצמינא תמועל םירעוכמו םימשוגמ
 ורבעש םימלוצמ םיטקייבוא וא םיטיירפס
 .ולשמל או!0א-ב תומדה ומכ| הקירס
 ריהמ קיפסמ יפרג עונמ היה אל השעמלו
 לכ ה * כמ ג תי = | י] ב

 תלת תביבס ךותב רועו ץורימל קיפסמ

2-4 

 תוריהמב תונתשהלו עונל הכירצש דממ
 ד ב ו ו
 םיטקייבואהש הז ןבומב הנומתה תא

 םינוגילופמ םייונב םיידממ תלתה

 תוווטסקט םהילע תוחותמו ,םיבכרומ
 .םיעבצבו םיטרפב תורישט

 םיעוציב

 שירו יין

 ו ו מ
 םיבכור םהמ דחא לוכבשכ ,חטשה ילולסמו
 .המאתהב ,םיעונפוא לש רחא גוס לע

 ו ו
 םיאתמה גוסהמ םינוש םיעונפוא 6 ךותמ
 עונפוא לוכלשב ,ורומאבכ ,ץורימ וא חטשו
 ,המילב ,הצואת ,תוריהמו םינוש םינותנ
 .םירחא םיעבצו (ידכו הטילש

 םימירמ םיעונפואה ,ומצע ץורימב
 לגר םידירומו ןזואמ בצמל םידרוי ,לגלנ
 .יתימא ץורימב ומכ שממ ,ךירצשכ
 ,תישפוח איה לולסמה חטש ךותב העונתה
 ךופהה ןוויכב גוהנל ,בבותסהל ןתינש ךכ
 םכמ קלח עיגרהל יואר ,הז בלשב .'וכו
 םייטמוטוא םיעונפוא ןיב הדיחבש רפסלו
 .ןכ םג תירשפא ,םיינדי םיכוליהל

 רוחאמ ןשע ריאשמ

 ץורימ אוה אסקס אסמא
 םויה שיש רתויב חלצומה םיעונפואה

 רבכ םיפסונ םיטעונפואו םילולסמו |

 המודבש ךב ,סנרסניאהמ הדרוהל םינתינ

 םג תויכשמה לש טנמלא ןאכ שי ץסס-ל
 לולסמ לבב תורחתהל ונמייסש רחאל
 .יטרדנטסה קחשמה םע םיעיגמש עונפואו

 תא לצנל יונב וא( א עונמ

 יו = ו
 הלוע הנוגה המרב םיסרב ,הזב

 םיטרכל תפסותכ הזו ח*ש 1,000-ב

 תוריהמ תרבגה ידי לע וליגר ךסמ
 רפסמ תלרגהו תויצמינאה

 .היינשב םימיירפה

 - מב ול

 ו 2
% 

: - 

 ו א

 ותיגוגדפו תינכט הכיזמתו תוריוש
 ובוב םיזכי 6
 [! יו יי ירי

 ?הדמולה תלעפהב תינכט היעבב ו -
 ?הרומ תכרדהל קוקז דליה י/"

 ?םכדליל המיאתמה הדמול תריחבל ינוגדפ ץועייב םיניינועממ
 :ובו ללכושמ ינופלט הכימת זכרמ ויתוחוקל תושרל דימעמ חטמ

 :הרננוחו הנכות יחזמומו םייגוגדפ םיצעוי ,םירומ

 וש ודי ו ידה דינהה:מ "2"
 ₪ הצפהו קוויש .ץראה יבחר לכב תורחבומה תותשרבו םיעוצעצה ,םירפסה תויונחב ,םיבשחמה תויונחב ,רוטסגאב תויונח תשרב גישהל

5 ]> 

 ₪ ח שט ₪

 ו תיגר הוכיא תודמול
 .החפשמה לכלו רעונ-ינבל ,םידליל :תועוצקמה לכב תויתוכיא בשחמ תודמול 0

 טנרטניאל רוב'ה תועש וס
 !םניה תוובחתה תנכות +
 !שדה הוקל לכל 'ימעפ דחה

 :וגייח תוינופלט תונוסזהל
| 0 

 יארשא יטיטרכב תיביר אלל םיונולשת 5
 !םניח חולשמו



 טסקט ןדקנ
 תמרבו תוריהמב ,ירבע טסקט יטמוטוא ןפואב תדקנמה הנכות הניה טסקט ןדקנ

 ,ההזמש םילימ תכרעמ לע תססובמ הנכותה .ןושאר דוקינ רבעמב 95% לש קויד

 .תירבעה הפשב רשקהה יפל ,הרוצו הלימ לכ תרקנמו תחתנמ

 םלועל ביבסמ םוי םינומש

 םע םלוע תקבוח הקתפרהל ופרטצה
 ףיקהל םכילע .ינדיס ףוקהו גופ טאיניפ
 המישמהו םוי םינומש ךות םלועה תא
 םיסונ ינדיסו סאיניפ ןכש ,הלק אל
 .תומיענ אל תורצל עלקיהל

 תרובח םכתרזעל אובת ,םכלזמל
 ,ז'ַג ,ילאס ,ידנס) םיעבצה תספוק
 דחא לכל רשא ,(קראמו קינ ,טנסניו

 םעפ לכב .םידחוימ תונורשכ הירבחמ

 תרובח ,היעבב םילקתנ ינדיסו סאיניפש

 הזכ ןפואב הלועפל תסנכנ םיעבצה

 ןקחשה לעו תונורתפ ןווגמ הגיצמ איהש

 םימעפל .רתויב בוטה ןורתפה תא רוחבל

 ,םיברד המכב היעבה תא רותפל ןתינ

 תרתופ הניא הרחבנש הרזעה םימעפלו

 תא תצק ליעפהל ךירצש ךכ ,היעבה תא

 םיבר םיארוק לש תושקב לשב
 תוודל ונרחב ,סקימוק יאשונב עדימל

 אלא ,תירבעב סקימוק תנכות לע בוש
 תוישעמה תודוקנב ונדקמתה םעפהש

 .עיצחל הנכותל שיש

 .ןוימדה ילעבל תקפסמ הנכותה
 ירוקמ סקימוק רופיס תריציל םילכ
 .יעוצקמו

 אוצמל ולכות ,הככ זא ?םילכ וליא
 ןווגמב לע-ירוביג לש תויומד רשע

 בלתשהל תוכחמ קרש ,תוביהרמ תוחונת
 לכב ומכ ,ךכל רבעמ .םכלש רופיסב

 ואצמת ןאכ םג ,בוט סקימוק רופיס

 ,םיעשר םיעשופ לש תויומד הנומש
 םיפרטצמ הלאל .םיירזכאו םירעוכמ

 עקר תריציל םייטוזקא םירתא האמ

 .ץובהמ וגרוביג תא איצוהל ידכ שארה
 דואמ םיעשעשמ םינושה תונורתפה

 תויה הנהמו ינוגססל עסמה תא םיכפוהו
 ואיבי ,תונוש ןורתפ יכרד לש הריחבו
 .םעפ לכב הנוש רופיט תריציל

 םירבועש םעפ לכב ,קחשמה ךלהמב
 עדי* תורשפאה תלעפומ ,השדח ץראל
 עדימ ובו ןולח תחתופ רשא - "ףיכב
 סאיניפ םיאצמנ הב ץראה לע תצמותמ
 .ינדיסו

 ןתינ עסמה לש ומוציעב ,ןכ ומכ
 ןיב תוחישב חתפמ תולימב ןיחבהל
 תולימ .םודאב תושגדומה) תויומדה
 לש תומש ,םירז םיחנומ תוללוכ חתפמה
 תודחוימ םילימו םימסרופמ תומוקמ
 תשגדומ הלימ לע הציחלשכ ,תורחא

 ."ףיכב עדי" ןולח תא תחתופ
 ההובג תיפרג תוכיאב הניא הנכותה

 תאז לכב ךא ,רבד םוש תשדחמ אל איהו
 תונהילו הקתפרהה תא םייסל התפמ איה
 .ןיינעהמ

 ?תירבעב סקימוק
 םירזיבא 300-מ רתוי ,ו'דכו לגנו'ג ,ללחו
 סקימוק תדובע תמלשהל תופסותו
 .םיינייפוא םיטנופו תיעוצקמ

 25 דע לש ףצרב סקימוק רוציל ןתינ
 ררפנב דומע לכ לע דובעל ,םידומע
 ףא ןתינ .ללוכה רופיסל ותוא ףרצלו
 אציילו אביילו ,לוק לש םיטקפא ףרצל
 תאשכ ,ץ[6-ו דו טמרופב תונומת

 רומשל וא םיפדהל ןתינ תיפוסה האצותה
 .הנכותה לש דחוימ ץבוקכ

 תצק םעו הנהמ הנכותה םע הדובעה

 .םישרמ סקימוקל עיגהל ןתינ ןוימד
 לכלו תיטמרד הקיסומב הוולמ הנכותה
 !תחטבומ האנהה סקימוקה יבבוח

 תילגנאב םיקחשמ
 ,קחשמו דומיל בלשל הסנמש הנכות

 :תילגנאה הפשה דומיל םעפהו

 םיטפשמ תמלשהמ םכל סאמנ םא
 וז הנכות ,שבי דומילמו םיממעשמ

 םיביבח םיקחשמ קחשל םכל רשפאת
 .תילגנאה דומיל בגא

 בצה ןילקנרפל םיפרטצמ םתא
 תומוקמב יוליבל ,הנובהו בודה ןירבחלו
 תולבל ולכות .םהילע םיבוהאה קחשמה
 תצק תולבל וא םימה תכירבב הלק העש
 םוקמ לכבשכ ,רעיבו לגרודכה שרגמב
 ולגת םגו תושדח םילימ רפסמ ודמלת
 ושמתשת םא םירתסנ קחשמ תומוקמ

 ןיב .םינושה םיכסמבש תויורשפאב
 ןורכיז יקחשמ ואצמת םיקחשמה

 ףוסאל ,םירויצ םיפדהל ולכות םפוסבש

 .דועו תותייאמ םירובד ,םיעדרפצ

 ואצמת הנכותל תפרוצמה תרבוחב
 תוריז יפל הב דמלנה םילימה רצוא תא
 םיכסמב הוולמ הנכותה .קחשמה
 הפי היצמינאב ,םייביטקארסניא

 תיתוזח הניחבמש ךכ ,םייבצק םירישבו

 .הפי דואמ הלבקתהש האצותה
 אל הנכותהש תרמואו תמכסמ יתייה

 הפשה דומילל ח"סמ תיבמ הנכות

 .תיברעה
 הפיקמ תינכותמ קלח איה הנכותה

 םיצור םתא םא ךא ,תילגנא תדמלמ שממ
 ,.תצק התוא לגרתלו הפשל ףשחיהל
 .המיענ טלחהב הדובעה

 ו
 ..-- רוש

 היונע.תינגואב האי -/ אהה |

 וידחי
 איהו ,םיליחתמל תיברעה הפשה דומילל
 םינקמה םירועיש ןווגמ תללוכ
 .דובידו הנזאה ,הביתכ ה תויונמוימ

 תעב זוג

 תורו וה ף רפפ ורות יז ]|
 תו "ב 6 ופה 1 שי

 ךוניחה דרשמ ידי לע תרשואמ הנכותה
 ךא ,םייניבה תביטח ידימלתל תדעוימו
 ערי שוכרל םיניינועמה לכל םג המיאתמ
 :תיברעה הפשב

 םיקלוחמה םיקרפ השיש הדמולב

 לולסמו דומיל תודיחי 18-ל לוכה ךסב
 יאשונ ."תואה םלוע" ארקנש יאמצע

 לש הרכה םה תודיחיב םיללכנה דומילה
 ,תיברעה הפשב בתכה ינמיסו תויתוא
 ,םילימ רצוא לש השיכר ,האירק דומיל
 לוגרתו עמשנה תנבה תונמוימ חותיפ

 .רובידה
 תיברע תוניירקב הוולמ הנכותה

 רועיש לכל .דומיל תועש תורשע הליכמו
 םאתומ הדיחי לוכלו תירבעב תוארוה

 .ירבע-יברע ןולימ
 רפסה אוה הנכותל ףרוצמה םונוב

 תיברעה הפשה דומילל רעוימה ,*וידחי*

 .םיליחתמל





 ימעפ דח ןפואבו יגהנממ יתגרח םעפה
 הלאשל ,הכורא דואמ הבושת ואצמת

 תאזו ,א!א[א-ה אשונב המימתו הרצק
 .הבר תובישח הז אשונל ןתונ ינאש ןוויכמ

 !תואירבה רקיעה
 ואן? ר"ד

 תעדל הצור ,דחואמ דורח ןיעמ ןר ודיע

 6%- 30כ

 ?ן//00/

 תמועל 11% דבעמ ול ןחיי קוידב המ
 .ליגר םויטנפ דבעמ

 וניא אואוא תמאה ןעמל ,ודיע ןכבו
 .דבעמ-תייגולונכט אלא ,רבעמ לש גוס
 דבעמ תונקל םא לאוש התא ,השעמלו

 דבעמ וא א!א[א תייגולונכט םע םויטנפ

 .ליגר םויטנפ

 יז כ"3 2

 תא טעמ ביחרהל ודיע יל השרה

 הבושח דואמה הלאשל סחייתהלו ,ןיינעה
 לש הזה אוא!א-ה השעמל והמ - ונימיב
 ונצראבש הפיחב התופש ,לטניא
 ?תנוטנטקה

 יונב דרבעמה ,תיסיפ הניחבמ ,תישאר

 ןוילימ 3.3 םוקמב ,הנוש הרוצב
 ,ליגרה םויטנפל ומכ ,םירוטסיזונרס

 םירוטסיזנרט ןוילימ 4.5 ליכמ א[א[א-ה
 תוחפ םמחתמה 68105 בבש יבג לע
 .(810-א105-ל דוגינב) תכשוממ הדובעב
 ולש םיינוציחה םירבחמהש ללגב

 ,טלוו 3.3 םוקמב טלוו 2.8-ב םישמתשמ
 םע בשחמב דבעמה תא ביכרהל ןתינ אל
 רובע קוושל ורהמי לטניא ךא ,ליגר-חול
 תסרגב אאא ,ולאכ םיבשהמ
 יונישל ןונגנמ ליכתש סצטאסמןשמ
 .ילמשחה חתמה

 דבעמ ךא ,תאז םיעדוי םלוכ אל
 אוא[א-ה תייגולונכט תא ליכמש םויטנפה
 אלל םייללכה םיעוציבב ומצעב רפוש

 .הבוטל העתפה וזו ,אוא[א-ב שומישה
 דבעמה לש) לשמל ימינפה ןומטמה ןורכיז

 | מו. 1 ארקנש המ ,ו!םאה חול לש אל -
 םוקמב 32%8-ל הווש ,תיעוצקמה הפשב
 .ליגרה םויטנפה לש 16% 3-ה

 לכ ןיב יתיא ןיידע התא םא ,ודיע
 םמעשמהו דופאה ,ינכטה עדימה תוסיפ
 םירופישה ןיבש תעדל םג הצרת ילוא ,הזה
 רשפאמהו ןשי[ .ואזא-ה ורפוש םירחאה
 אלל תידימ הצרהל תוארוה לש הנכה
 ;ןןורכיזהמ םארוקל ךרוצה
 תא םיריבגמה) שח[[ץם טשקקתא5פ-ה

 (ןורכיזל הביתכה ןמזב םיעוציבה תמר

 ןונגנמ - התה אשצ קאתמ[6דוסא-הו

 יאוא[א-ל רשפאמה "תפעוסמ תיזחת"

 .האבה הארוהה היהת המ רתוי בוט "שחנל"

 םירחא םגש חוטב ינאו ודיע .ייקוא

 המ ךמ לכ םיניבמ אל ,וישכע דע וארקש
 םישוקשקה לכ םע אואוא-ה יל ןתונ
 ,הקיפרגבו םיקחשמב הלאה םיינכטה

 הפיסוה לטניא יכ ועדתש יוצר ,ךכ םא
 שומישה לע תולקמה ,רבעמל תוארוה 7
 תקיטמתמ .הצירטמ תקיטמתמ תודוקפב
 בורל וב םישמתשמש טנמלא איה הצירטמ
 לוק ,ואדיו ,הידמיטלומ תויצקילפאב
 הפיחב ונלש ה'רבחה ,ךכל רבעמ .הקיפרגו
 51א01.6-ה ןקת תא ופיסוה םג
 זאפדמש6דוסא אוטו .דוטא םגדה
 תארוהל רשפאמה ,דבעמל (51-ם ואו
 תוסיפ רפסמ לע לועפל ,דבלב תחא אואוא

 .ןותנ עגרב תונעטנה םינותנ

 תובוסטה תושדחהש ,רמוא הזש המ

 .םיליגרה םישמתשמל רקיעב תועגונ

 לכל תרדהנ תפסות אוה אזא[א-ה םגמא

 ףסכה םהל שיש ונתיאמ ולא ךא ,בשחמ
 - היגולונכטה תוסיפ לכב עיקשהל

 ,םייפרג םיציאמ ,םייעוצקמ ךסמ יסיטרכ

 םייעוצקמ לוק יסיטרכ ,דממ תלת יציאמ
 ;תאז תמועל .רופישב ושיגרי תוחפ ,דועו

 וסינכיש "ליגר"ה בשחמה ילעב םישנאה
 ,(ןבומכ ,וב ךמותש םא חול לעו %1א1א וילא
 ומכ םיקחשמב קחשל עתפל ולכוי
 ץסש-ו תמו. המטאטא ,אה56%א 2

 תוארל וכז אלש םיטקפא עפשמ תונהילו
 .םדוקה בצמב

 אוה ךא ,אלפומ רצומ אוה א[א1א-ה

 תוחפ תוכחל ונל םורגי אל אוה :םסוק וניא
 8 עימשי אלו םיסומע טנרטניאה יווקשכ

 50% 1:51:86 סיטרכב לוק יצורע
 םיניכמ רבכ םיקחשמ יתנכתמ ךא .ליגר
 ,םהלש הדובעה ןחלוש לכ תא שדחמ
 לכל יאדכו א1%1א יססובמ םירצומ תריציל
 ךלהמב הזכ דחאב דייטצהל ונתיאמ דחא
 .הבורקה הנשה

 המ ןיבמ אל ,ןורשח דוהמ ןמלגניא ירוא
 ליגר ךסמ סיטרכ ול שי .דממ תלת ץיאמ הז
 ומכ דממ תלת יקחשמ וב קחשמ אוהו
 תוריהמב שא :-ו 0 א ,םס 1
 .היעב לכ אללו החובג

 לובלב והשזיא ךלצא רצונ ,רקיה ירוא
 יקחשמ .םירבדב רדס תושעל הסנא ינאו

 תרכזהש ולא ומכ םיידממ תלת הלועפ

 אל ךא ,דממ תלת עונמב םישמתשמ םנמא

 .םיידממ תלת םיפוגב (טעמב) םישמתשמ

 ראשו הסיט ימדמ ומכ םיקחשמ

 תוללוצ םיטובור ,תוינובמ לש םירוטלומיס

 תלת תייגולונכטב שמתשהל םיברמ ,'וכו
 (המגודל או[ .אא[08 2) דממ

 .ןונגסב םיפוגבו
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 א =-==- 45----

 יבג [8 - קכ שאא .הקיפר)ג |[ םיקסואו

 רואית בתוכ היה בשחאה ,רוחש קסא

 | היה קי[! אא התא וכ רדחה [₪

 ,תווטצ[ הס]א התא הא בשחא[ בותכ[
 .תוא1ווו1א תודוקפ תווישר קת\6ר[שכ
 ה[וכי 6ס!וק [6 הקיפרֶגסכ ,םויכ

| 

 ן

 זיה הקתפרה יקחשא .םעק םעה

| 

 ,םיר!6י[קת רפסא [א סרפתה][
 | צו" [0 תודוגא תואק 6ןרשןיאב

 םירנויו םיקחשווה *םיקיתו םישסווק

 תחת ,שסק6 תואקתפרה ם!'ה םֶג

 תא ה[ו) הק'פרגנה6 הָואשה
 .ןהה תואקתפרהכ התייה6 "האשה"

 5-7 וו נראה ד 777

 יאאיא שאו
 רוכו[ יאדכש תוריחו יוושרא הווכ

 :כסחאה ]ו םתאסכ

 אא ,תיציכ בסתאה תא קיבכאשכ * +
 ווא <[ ,היפיוו[₪ וא ןגפא וכ |

 םיקוחד םתא ם6 .דיא וקי[?ה[
 בשחאה :ראא [₪ ןפ6 שה ,ןווטכ
 רח[ קר בוש !תוא וקי[?הו

 רנשְ] קפסה ררוואא תא תצא ּ

 .ןישו ןח[

 יצרו ן תר 2.1

 אוןא[ ידכ הד!כעה םויסב |
 .רתי תואאחתה 1 |

 םכבור = ןןיקסצ םיכסאב םש| *

 םתאשכ ,[כ% !כוש הא - קבא |

 [₪ רורזואה יחתק תא תאסוח

 ..שירכ ₪[ הָפ| קסאה

 ₪5 יבג לע העונתל םורגל ידכ

 ,ולאב םיפוג רפסמ םנשישכ ,ךסמה
 םימיירפב שמתשמ קחשמה עונמ
 םימיירפ רפסמ ץירמו ,(תורגסמ)
 ,רתוי הובג רפסמהש לככ .היינשב
 םא .הקיפרגה תוכיא הארית ךכ
 ןיאשו ואדיו עטק תצרהש ךל הרק
 ותוא תלדגהו (דממ תלתל רשק ול
 לחה אוה עתפלו ךסמה לדוג לכל
 רפסמש ללגב הז ,בהבהלו *"לוחזל"
 .ךומנ היה היינשב םימיירפה

 | םיליכמ ולא םיסיטרכ ,ףסונב
 תורוצ תריציל םימגדו תואחסונ

 קי[דה]| תוככ[ רוס< קסאה תא ג *
 ( [ושח) חתאה רוקא ס= .תופילרב
 צה א[< ,בשחווה קפס !ןיא ו[
 קסווה תא תובכ[ רוכ4[ ₪ ,ריקב

 ג] ןו[ן תאיריב קסאה תא םיסכוו

 ₪יסא םכק[ח ,בסחאה [% םילבוצ ]
 [8 התוא ריאשאו ג1הא העיריה תו |

 האירית הָפכ כ1אכ .קסאה 6אר

 ו
 ו

 | = וא שי[!קאר קסא[ ברק[ %[0 או *
 | - ,םישגא םי[יכאה םירחא םירישכא

 צבנ יאתכ ר1ויו קסאכ עָגְוִכ ה

 ₪% .םידורוו םי[ג [גס ,םיקרקר'
 בח[ וו רותפכ 6 קטו[
 הדוכצ רחא[ ג! ה,כ הרקאב וי[

 תא םכ[ [ברָצי אוה ,תכסוואא
 היאכ1ה התוא רוחי! 4גר[ הָוווותה

 יד1 םי[!קאר יכ ןיי3[ ₪ .םירוהשה
 !%כ הרונב םיבכרווו םיירוקאו קסא

 | .קסואב תצגופ היס

 || קסא .יראו6[6 חוכ6[ םישו] סיתא]
 \| .התוא תא ןירקא קסאה סא .הכד תובישח

 ₪ 94 [₪ הזוכצה ןו[ח !אכ) הָוואת

 | ,הכר הצוות א[[ ,קסואא דוא ןוא[ ([שא[

 | תא איב6ה[! "ףרשיה[* [!כ' קסאה

 | קסא ירווו6 :קסאאה .[₪ 39[ !,ה הןואתה

 ו['פא :,םיריהב םישקי'בוא יג

 = םןיא - קסאהא םי[ודג םיק[ח [₪ ,הידאיןאב

 ' יילא קשואא ןאו י[צוק סה א! ,םיגוש

 .קי] בטה[ םי[וכי םאדצ שה (םיא|6 תוזז)

 ו

 םיטנמלא םגו ,תונוש תוידממ תלת
 םירויצה) תורוטסקט תריציל |

 תלתה םיפוגה יבג לעש םיעבצהו

 ,ולאה תואחטונה תרזעב .(םיידממ

 ההובג הקיפרג תמרל עיגהל ןתינ
 םא תרשפאתמ התייה אלש ,רתויב

 סיטרכ לע קר לפונ היה סמועה
 תלת יציאמ ,ןכל .דבעמהו ךסמה

 ואלו ,םיישומיש ןכא םה דממ |

 ,לבא .וימודו 0 א ₪-ל אקוור [
 קר םיצלמומה םירקי םיעוצעצ םה |

 יפורש ןיבש םיקירפבש םיקירפל

 .םיקחשמה 7

 631 משכ



 הרזת ד\'צ\
 רפסה .ת'גל
 'ת דע 'א-!

 "ו 5 ) ו ]
 ו ד גג ג - | ו - וג

 וי ָ / ,

 | וש
 דומיל ירפס םהש המ קוידב הזו רפסב שיש

/ 
 .ת'צובק מ .תורפס

 .השינל רומאכ סנכנ ,טא הוא זסא
 .תוידפולקיב א ו /]|/] 0

 ויתימעמ קלחל ינינבש ותוכזל רמאיי |
 טבממ קחשמ ןיב רוחבל רשפאמ אוה |

 םיינורטקלא םינמויו םינולימ 1
 תומדה תא םיאורו ישילש טבממ וא ןושא |
 ו תוחפ ו תרמו |

 םיק'ת : םיטו\הל' |
8 | 

 ועמ לש רג % |
 ,םירמלְק |

 5 ם'עבבו .תונורפצ ,םיטצ | 7 4 2
 .תורבתמ

 .תופיט*צו 0 8 ע היהי רחבתש רוביגה תרזעב ינ 7 0

 ,םילארסו םידדחמ ,םי'קחמ | מל הקמה 6 ג יקיקלח תקפסא ררחשל וותב הנומת םע קוחר טלשב קשנ ,רוחב

 ת"טמ ,הדמול .תו )כו ת

 8 : % רצונו םידלי ירפס ₪ אמו = רתוי תצק ועיקשה אל
 .תפומ ירפסו |

 ןג-תמד 9 לע % רב 4 החוק .הועדחה תיזברמה הנחתה בינא-לת 03-5784679 דע וו וושיקה חר .'יקצמיטח ת'ב :קרב 'נב

 08- 8554771 :'רע 'ט'שה בור .ריוה זברמ :דודשא 03-6410968 :'דע 27 ריאמ'חא :'ג ב'בא תמר 03-5351361 : רע |ד'א-רב תעיחרבינוא
 דש 89 םידוה'ה תנידמ 'חר :חות' ה'לצךה 08-ל48357ו לק תוגוחר ווינה :תונוחבך 01-6755340 רע ןודקועא תוצוח ןוינק ןולקשא

 | ן ה 12 יש 302827 :'רש ר'פש םחנפ ש"ע בגנה רעש תדלבמ 07-6433543 לע ה'בא ןו'נק 07- לע בג ויק :עבנש-ךאב 05-ל5027ל| ₪ 2 | 5

 04-8420069 :'לע ץרפמה תוצוח חמו תורדתשהה דש .זרפמה ןו'נק :הפ'חב 'קצמ'טמ תונחב םגו



 ינולא -ןוסח תימע :תאמ

 ?דחיב פייקסטנו טפוסורקימ

 ףתשל ולחה פייקסטנו טפוסורקימ
 טרדנטס תעיבקל רושקה לכב הלועפ
 .טנרטניאב ילנוטרפ עדימ תרבעהל דיחא
 יתשמ ימ לש השלותב רורב אל ןיידע
 יכ עדונ הנורחאל ךא ,רבודמ תורבחה
 םע הלועפ ףתשל תנווכתמ טפוסורקימ
 םיטרדנטס עובקל ידכ תובר תורבח
 .(005-ב רקיעב םינוש םימוחתב

 דארשיב ץאומ .(גוּגק6 חותיפ

 תכורעתב הזירכה רשא 51]א תרבח
 ,םילשוריב ינויב הכרענש ,דלרוו טנרטניא
 הלש 1ה%ה1א--ה תייגולונכט תא חתפת יכ

 הליחתמ ,והילצרהבש חותיפה זכרמבו
 .אשונב םירושקה םיחותיפה תא ץיאהל

 יבשחמ רפשל הרומא וזה היגולונכטה
 תולוכיה תא םהל קינעהלו םינשי =:
 ןיוצי .תשורמה םיבשחמה םלועל תוצוחנה
 תורבח רפסמל ךכב תפרטצמ 508 יכ
 ודועו [חוטו ,א[וטוסזסוה) תויקנע קס-ייה

 םירצומה יווק תא לארשיב תוחתפמ רשא
 .ןהלש רתויב םימדקתמה

-- - 

- 

- % 

 ןהעאוצסוזאפווסש

 4-ב םיגאב

 רבדב םיחווירה םרז רבגתמ הנורחאל
 לש םישדחה םינפדפרב םינוש םיגאב

 א ד טפוסורקימו פייקססנ

 אווסאספסזז-ו קסאאוטאו הדסה
 רחאל םג יכ ררבתמ .ואין.סאמא 4

 לש תויפוסה תואסרגה לש האיציה
 אל םיגאב םימייק ןיידע ,ולאה םינפדפדה
 ,תאז םע .םישדחה םינפדפדב םיטעמ

 פייקסטנב אצמנש רתויב רומחה גאבל
 תואסרג ואציו ןורתפ אצמנ רבכ
 חוטבה ןפדפדה אוה תעכש ךכ ,תונכדועמ
 :שדחה רודהמ רתויב

 זטח6 )כ זס
 (;סחוהו טס

 ₪6 לומ 6

 תשרה יבשחמ ביבס תיתימאה המחלמה

 םירהממ םידדצה ךא ,העיגה אל ןיירע

 רצבתהלו םהלש תויצילאוקה תא ביחרהל

 50% לש אש-ה םע םקלח - םהיתודמעב
 לטניא לש אשו20-ה םע םקלחו
 .טפוסורקימו

 םידבועש םישנאה ,רורב דחא רבד

 .א6-ה תא קפס אלל םיפידעמ ויה חטשב
 דחא אוה 6 יבשחמ לש תותשר לוהינ
 ,תותשר ילהנמל רתויב םילודגה םיטויסה
 לב םיתווצ תוקיזחמ תורבחש הביסה וזו

 ידכ הכימת ישנאו םיאנכט לש םילודנ ךכ

 .םייחב וללה תותשרה תא קיזחהל
 תנווכתמ טפוסורקימש תשרה יבשחמ

 המ לש עלוצ יוקיח קפס אלל םה איצוהל
 םירומא םיירוקמה תשרה יבשחמש
 בשחמל רתוי ומדיי םהש הארנו ,תושעל
 .יתימא תשר בשחמל רשאמ ליגר ינחלוש
 שי יכ רוכזל ךירצ ,לכה ירחא םלוא
 ינשל יידמל בחר קושו םיבר םישומיש
 .םירצומה יגוס

 החטבא ףותיש

 טנרטניאב םימחה םימוחתה דחא ,עודיכ

 תרבחו מבי תרבח .עדימ תחטבא וניה
 לע וזירכת ,תרושקת דויצ תינרצי ,וקסיס
 גיצהל תנווכתמ וקסיס .םאות םירצומ וק
 תנכות ,הלש ]א [יוזושאפ!| 4+-ה תנכות תא
 תא תרכינ הרוצב הלידגמה תרפושמ הנגה

 ' ,םינותנה תמירז בצק תא הריבגמו הנגהה
 תושדח תונכותו הרמוח עיצת מבי וליאו
 .וז היגולונכטל תומיאתמה

 ןורחאה עגרב

 רצייל ליחתהל תלקוש לטניא *
 לש תושדחה תורדסה תא לארשיב
 םידבעמו ק-עז02-ה ירבעמ
 ,התוי םימדקתמ

 לכב רוכש בכר ןימזהל ןתינ התעמ
 לוכה ,טנרטניאה ךרד םלועה יבחר
 תרבח לש שדחה טנרטניאה רתא ךרד
 :תימלועה חש
 וול," "רתירארא .]ושז1.שוסומה)

 2 ֶר ול ל
 ו

 תשרל חור תוסוכ
 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 תלבקתמ םיתעלש דע יטא ךכ לכ .יטא אוה טנרטניאל רושיקה
 ךלש בשחמה לא רתאה תא ריבעת םיחילש תרבח יכ השוחתה

 .רהמ רתוי הברה

 ,שמתשמה בשחמ - םיבר םימרוג שי תויטאה תויעבל
 יווק לע סמועה ,תורישה ןתונ לש םיווקהו םיתרשה
 לע םיכמתנה טנרטניאה לש םייזכרמה םיווקה) 3ה6א 06-ה

 םיאצמנ םהילע םיבשחמה ,(הפוריאבו ב"הראב םילשממה ידי
 תויטאל תוביסבו םימרוגב ןאכ ןודנ אל םלוא .דועו םירתאה
 - אש.אוטוט-ב אלא היעבה ןורתפל תוברה םיכרדב אל םגו
 תחוודמו היעבה ידקומ תא תרתאמ רשא דואמ תניינעמ הנכות

 .םהילע
 רתאל ידכ הננכות

 תויעב לע חוודלו תויטאה ימרוג תא
 הלוכי הנניא איה ךא ,תרושקת
 .ןודינב הברה תושעל

 אלמ ןולח הקיפמ הנכותה
 תא םיגיצמ רשא םינועשו םיגוחמב

 םירושקה םינוש םימוחתב בצמה
 בשחמה לש רושיקב

 [₪/565 :|פ| יעגרב תשרה לש יללכה
 0 הפנל רעו שומישה

 הנכותה יכ רוכזל ךירצ) םיוסמ / תג ףדמ רבעומה
 טנרטניא יתרשכ םישמשמה םיבשחמל תדעוימ

 .וגויח םדומ ךרד םירבוחמה םיישיא םיבשחמל תוחפו

 ,ךסמה לכ ינפ לע זיזהל לוכי התא הגוצתה ךסמ תא
 ינפ לע םירזופמה םינטק םיכסמ רפסמל ותוא קלחל
 לא םהמ קלח דימצהל וליפא וא הדובעה תביבס לכ
 וא אשד 56 עמ אטו 708-ה ךפמ
 ודת אטז האו .כתמא-ה

 תומישמ לש בחר ןווגמ עצבל הלוכי 6
 עדימה תרבעה תוריהמ תא קודבל םג ,רתיה ןיבו
 עצוממ ןמז לש םושיר עצבל ,תרחאל תחא הרוקנמ
 סמועה תא ןוחבל ,םינוש םינמזב \\₪₪ ףד תרבעהל
 לע סמועה תא ,ךלש תורישה קפס לצא םיווקה לע
 ,רבחתמ התא וילא תרשב סמועה תא ,ללכב תשרה

 .דועו דבוע ךלש םדומה הב תוליעיה תא

 ירא . סמועהמ לחה ,תשרל

 יללב ןפואב ןמסמה למס םג הגיצמ [%1.א160ו6 ,תאז דבלמ
 רשקל קורימ לחה ,ןותנ עגר לכב ךלש רוביחה "אירב" המכ דע
 | ער רושיק למסמה םודאל דעו םינוש םינווגב בוהצ ךרד בוט
 תא ללוכ רשא ינויכרא דממ םג םייק הנכותב .דחוימב
 ןיב תואוושה תכירע ךות םינורחאה םירוביחה לש הירוטסיהה
 ולא תואצותל עיגהל ידכ .תונוש ןמז תופוקתמ םיעוציב

:- 
 ו

 א ו טוטו ו | א

 מ יז םטוז חו םפוו 211- םו 218 1 חדווה = ו

 . תּפחְסַש 01 ץוטוטז חרסטשתו 18 ₪81 8
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 ו /
 נסו בו וויי

 ווא ות רוסו וטזפ | ו הוח דו ופונומ חגו נוסו = [וח גחו

 טו קה רו חשיש קח וה יאו| 5187 וח 68661 שחוו סו

 ח6ָפ נק ןס 4 ןווחפפ זק חפצ] ןשרפ טק 60חה861 0

 וט 8תיסוטוה 5886 3 כה תו תחש |10 וכ

 שמס [[ 0[ |

 ללכמ יספא חפנ תוספות רשא תויביטקא :י ו בב
 ק 8|0[919| [₪

 לכ ןהל ןיאש ךכ ידכ דע ,תרבעומה היצמרופניאה

 .רשקה לע העפשה
 = ו.א!₪1ו6-מ םילבקתמה םיחווידה ,השעמל

 ךתוא תעדיימ הנכותהש קר אל .םייניע יחקופ
 ךל תנתונ םג איה ,םירקבמה יבורמ םירתאה יבגל

 התא וילא תורישה קפס לש ויעוציב לע עדימ
 | .שי םהילא םירתאה תא ךרובע תנמסמו ,רבוחמ |

 לש קובקבה יראווצ תאו היוקל וא תיטא תרושקת
 .תשרה

 ידכ רבד תושעל הלוכי הניא הנכותה ,תאז םע

 היעבה תאו תשרב תויטאה תויעב תא ןקתל |

 םיווק ינפ לע תרבוגו תכלוה העונת לש תיזכרמה [1

 ,היהי אלש ךיא לבא .םלוכ תא ליכהלמ םירצש |
 לכב תשרב שחרתמה לע עדימל אמצ התא םא ₪

 האבה הייגועה איה אטו.או64:6 ,ןותנ עגר

 .ךלש בשחמל שוכרתש

 635 ושכ



 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 תורדס לש היצמרופסנרטה תמגמ
 םעפה האיבמ ,בשחמ יקחשמל םירפס
 ךירצ אלש תמכחותמו הקיחצמ הקתפרה
 .תוניצרב יידמ רתוי החוא תחקל

 ינוידב עדמ רפוס אוה ןוסניבור רדייפס
 תרדפב םירפסה תעשת .חילצמו קיתו
 "₪ סעצמכ םימגרותמ יהו. ד א'פ"

 ה[. ה14%5/.1.1 ןוידה תצובקו ,הפש

 60,000-מ הלעמל הנומו טנרטניאב
 רי

1 
 לש בושחמה סקיורפ תא המצע
 תישפוח דיל התכז א '5

 וניא ,ומצעב ריעהש יפכש ,ןוסניבורמ

 סנכנ אל םלועמ ,ללכ םיבשחמ בבוח
 תא זבזבל ןנכת טושפו טנרטניאל
 ול שירקהל ילבמ בשחמה קחשמ תונויביז

 ו
 לש רשכומה תווצל תודות םלוא

 וכותב הבש רצונש קחשמה תואם יט

 תאלמו תפרטומה ,הנונשה הריוואה תא
 ₪ יי ימי ירש יש וש
 .וירפס תא תנייפאמ

 ריכמ אלש ימלו
 לש המש אוה 01.1 .אזזאא'5

 רשא ונמלועב ידוס םוקמב האבסמ
 זוחמב 25 שיבכ רוזאב אצמנ

 ו ו

 ,ב"הראבש
 הנב ותוא םוקמב רחוימש המ

 אוה ,ומצעב אז[<₪ ה[ .הזזהא

 הדוקנב אצמנ אוהש הדבועה

 םישנאל תרשפאמה תמיוסמ

 ןמזבו בחרמב םינוש תומוקממ

 רש "ל יי מיי )מ ו ינמ
 ,ינדיתעה ץראה רודכמ תרטוש

 קיי'ג - התאו רחא בכוכמ רזייח
 קר םה ,םַע-יריש רמז רדנבנוטס
 .םיעובקה תוחוקלהמ קלח

 תולילה לכמ הזה הלילה
 גצומש) קחשמל תרגסמה רופיס

 תלת תייצמינאב עקשומ חיתפב
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 העדוה לבקמ םיוסמ לאש אוה (דממ

 ,ןילע הנוממה םילהנמה תצעוממ

 בייח ץראה רודכ ובלבו "םוקיה" טקיורפש
 וא חוור ומע אשונ וניא אוה יכ ,קספיהל
 תינמז-לע תובישח לעב ירפ

 םוקמ לע בושחל הסנמ ,שאוימה לאה
 תינמז-לע תובישח לעב אוהש ולש םוקיב
 יואר .(ה1.[.א[1א'פ לש םוקמל עיגמו

 קחשמה לש תיפרגה הביבסה לכ יכ ןייצל
 יתר נו
 תמודב ,ןוויכ לכל בבותסהל םילובי
 עסקא אטאו₪3ו8-ל

1 7 

 תרכ

 וה ו
 | יה

"1-2 

 ב
 תאבסמ לא םיעיגמ ונא ,הז לכ ירחא

 תוחוקלהמ דחא ,"00:" וב "תודיחה ליל*
 רשע לודגה ריגה חול לע בתוכ ,םיעובקה
 ;ןתוא רותפיש ימו ,ףתושמ הנכמ םע תודיח

 ףאו ולש תואקשמה ןובשח יוקינל הכזי
 .בוחה םוכסב יפסכ סרפל

 בר עדי תושרוד תודיחה םנמא
 תרבוח םע עיגמ קחשמה ךא ,תילגנאב
 .תודיחה לכל תונורתפ הליכמה תוארוה
 םאש ,החנה ךותמ ואצי א1[א250:425-ב

 ךא ,עבשומ 61.1. א'5 ץירעמ התא

 לכות אלש הביס ןיא ,עורג םיטסווק ןקחש
 תרבוחה ןכלו קחשמה לוכמ תונהיל
 .ומצע קחשמל תפרוצמ

 ג ובה ומ

 ושוריפ ,61.1.א1א'%-ב קחשל
 ידכ ,רהמ םיקחשמ אל ונחנא .תווחל
 םע םירבדמ ,טאל טאל אלא - ףוסל עיגהל
 תויורשפא לכ תא םיסנמ ,םישנאה לב
 ₪ 1: ו | יג יל ל ו
 םינונשה םירואיתה לכ תא םיארוק

 ו ל
 קר שחרתמ אל ,רומאכ ,קחשמה

 שמשמ 641.1.11א'5 .המצע האבסמב
 ותועצמאב רשא ,ידממ-ןיב סוסקנ והשזיא
 םינוש תומוקמל בחרמבו ןמזב רובענ
 ו יונ דיק ב ו יו =

 ו ב

 ץלתנ ,םלועב םיעטה
 תורבח רפרע לש ותרזעל ה : ו : כ 6 טענו 0 לם

 ...דועו תבזכנ הבהא לעב ךא קססושז .גףנאהמ 106: 6: 5980
 וחי קי |

 רומוה שוח ילעבל

"| =" 

 6 ה... א'5

 0 ואו5 א .טסא

 יריבמל קר אל שוריפב אוה
 ו רה ו יי

 סינכי אוהש קפס לב ןיאש
 םיצירעממ קר ףסכ קיפסמ

 יכ ןייצל בושח ןיידע ,ולא
 יתוכיא הקתפרה קחשמ והז

 שי ווי = מ
 שיההתמ >>

 כ מ
 וי

* 
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 !בל-ומיש םילולמנה יבהוא בש -\./

1. 
 ה
 קו

 ד
 בשחמה ךסמ לע רתויב ףווטמה םיצורימה קחשמ

 .םילולסמ 36-ב ,םיגהנ 25 דגנ הגי'הנב הרחתמ התא

 !תודוקנ רתוי לבקת תויח רתויו םישנא רתוי סורדתש לככ

 .ןוחצינל ךרדב םירשכ םיעצמאה לכ

 ו
 .םישדח קשנ-ילכב םידייוצמ השולשה !םירזוח םיגניקיוה תשולש

 .התיבה םתוא ריזחתש ,ןמזה תנוכמ תא אוצמל םהילע

 .עסמב םהל ורזעיש םיפסונ םידידי ושגפי םכרדב

 .הזה קיחצמה קחשמה לכ ךרואל הקילדמ הקי סומו הלועמ הקיפרג

 / חפפסאם6א החוק

 ₪ ְ שו .םקוינ קויד לש יפרגה עונמה לע ססובמה הלועפו תוירי קחשמ

 . ג ב ו ב ב כ בב מ ד -] גיב ג

 + ל וו ור תו ל ב יג מה תו

 .תפחוס הקיסומו הקיפרג םע עורפ רומוה בלשמ קחשמה

 4 יי 0 0 עם 5
 - .םסק םע היגלונכט בלשמה היגטרטסא קחשמ

 4 "שי ו 7 דע יב יי ל

 ג וב יי יל ו יו ני

 1 .הנוש הרוצב קחשמ חתפתי רחבתש עזג לכ ירחא

 ו סוהא

-- 

 ב
 .חומ תפיטש םהל השעו םילולמנה לכ תא ףטח עשרה דא

 :וירבח תא ררחשל חילציו חרב סקאמול קר =

 .רידא !םילושכימו ישוק תומר ,הבשחמ תודיח ןומה

 ו[
 | 1% זה

 .םייוכיסה לכ דגנ !ןועשה דגנ ץורימל תאצל ןמזה עיגה

 .םיכלהמה תא ןנכתל רשפאמו לע טבטב להנתמ קחשמה

 חף - ה ב ה ב ו ו

 !זג ןת !ךרדל אצ ?הכתמ התא המל זא

| 



 םירושי'ק
 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 יזכרמה הכישמה דקומל ו/₪₪-ה תא וכפהש םיטנמלאה דחא
 םירושיקה םתוא ולא .1[1,קטז[6>|-ה ירושיק אוה טנרטניאה לש
 הנבמה תא םירצויו טנרטניאה יבחרב והנשמל דחא ףד םירבחמה
 גוסמ רוביחש חיכונ 11ד%11.-ה טקיורפ תרגסמב .תשרל ידוחייה
 ףדב וא ךלש רתאה תייכרריהב דיחי הנשמ ףדב שחרתהל לוכי הז
 .סובולגה לש ינשה והצקב

 :ישפוח םוגרתבו אוטווסז ארקנ טנרטניאה ירושיק תא רצויה גתה
 ידכ ךכב יד אל ךא .4. תואה ידי לע ןבומכ ןמוסמ אוהו (ןגוע
 ,ולוכ רושיקה תא ביכרהל

 םיגתה ,םיירקיע םיקלח ינשמ םיבכרומ טנרטניאה ירושיק
 "ץיחל"ה טקייבואהו רשוקמה טקייבואה וא םוקמה לא םיעיבצמה
 .לעופב רושיקה עצבתיש ידכ םישיקמ וילעש

 דציכ ןיבהל ורזעי רשא םירושיק לש תואמגוד יתשב עגרל ץיצנ
 :םיעלקה ירוחאמ רושיקה לעופ

 א 11 ןשי = "ברכו ותו" > [3תה וכ !ותא יי \> .]

 < 1[ = וון ,"וארארא 5הוטתתותו.וההות ונותרו ,'ןכסס.]וזוו[["ןקתהאי \> 2

 ץבוקהש ףסונ ףדל טושפ רושיק םיאור ונא הנושארה המגודב
 םיאור ונא היינשה המגודב וליאו <060100.!וזוח] אדקנ ותוא ליכמה
 יגוס ינש ןיב יתועמשמ לדבה שי .ירמגל דרפנ םלש רתאל רושיק
 התואבו תרש ותוא לע אצמנ ןושארהש םושמ קר אלו םירושיקה
 תוארל ןתינ ,השעמלש םג אלא ,קחורמ תרשב אצמנ ינשהו היירפס
 אוהש ךכב אטבתמ רבדהו ,יסחי רושיק אוה ןושארה רושיקה יכ
 .תעב אצמנ אוה וב םוקמל יסחי ןפואב תשגל ןפדפדה תא ןווכמ

 :םיבתוכ ונייה םא
 ינשה ףדה תא שפחמ היה ןפדפדה <, [18::=" ../50ט06 .וזח!">
 :םיבתוכ ונייה םאו תיחכונה היירפסל לעמ תחא היירפסב
 ףדה תא שפחמ היה ןפדפדה < [1₪ ]= "גהסו טז 50001.1" >

 6 /%- 38כ

 ךירצ .תיחכונה היירפסל תחתמש \הטו!וטז תיירפס ךותב ינשה
 ,רתאה אצמנ וילע תרשב תוירפסה תייכרריהב רבודמש רוכזל
 ,ףדה לש תיטולוסבאה תבותכה העיפומ היינשה המגודב םלוא
 ונא וילא ףדה םש תאו היירפסה םש תא ,תרשה םש תא תללוכה
 .רשקתהל םיצור

 וילא ףדל ףוריצב םג םייטולוסבא םירושיק רוציל ןתינש ןבומכ
 ,גוהנ אל הז רבד ךא ,היירפסה התואמ קלח רשקל הצור התא
 .אבה ףדל השיגה תא יתועמשמ ןפואב טאי הזכש רושיקו

 תוריש לש גוס לכ רשקל השעמל רשפא רושיק יגת תרזעב
 לשמל רשפא .ונלש 111או1.-ה יפד ךרד יטנרטניא לוקוטורפ
 והשלכ ץבוק וילא ריבעת רקבמה לש רותפכ תציחלש ךכל םורגל
 וא ו<ה [ות ין =" וזו, אשרא 5116 טסה /'[1!טמחו6.קוק"> דילקנו

 :האבה הרוצב ינורטקלא ראוד ךילא חולשל לכוי אוהש
 חתפתש וא < זה = *הוהו![ט:זה וש 3 סת 6[ עטז.טסחו >
 .רחא רושיק לכ וא ו 415 000158 יתוריש

 םיצבק יגוסל םירושיק םג שומישל וסנכנ הנורחאה הפוקתב
 וא א!!פו גוסמ הקיטומ יצבוק ומכ ,לפטל לוכי ןפדפדה םהב
 :ךכ עצבתי הזכ רושיק .יא א
 תמויסה תא ההזי ןפדפדהו < 11 ן-="וזטסזסזר /10ט11]ט ואו"
 .(הזה ץבוקה תא ןגנל וילע יכ עדייו ץבוקה לש וא \

 א[א תוכרעמב יכ ריכזהלו רוזחל הצור יתייה ,םימייסמש ינפל
 םיאצמנ ןהב רשא שפה 5

 ואממ-ה יתרש בור | -|5| 5| | 5| ₪16| 5

 ןיב לדבה שי
 ת ו 1 ט ק תוית ו א | ו יאש 1!5%] |! || ו ף1 151 ריגומצ 8 || ים 1 >> [|₪153] 55 41

 עגונה לכב תולודגו | קיש ו = טו ו 8 טולוז רוע ₪8 89 הו

 - םיצבק תומשל
 ריפקהל ונילע ןכל
 תומשב םג ךכ לע
 תומשב םגו םיצבק
 .תוירפס

 -ר₪

 ד

 1 וא. \-רמ לאש 46 ל 188 יא = ים 84 | 9 88 |
1 

 אח +4 ]וו וגה ו ₪ 14 ןה ₪ ןגצקא הת מ 5% יד | וי

| 
| 

 ןח !4| ושמה !הצ

 הלאש
 השורד םאה" :הווקת חתפמ לארשי

 תפשב תנכתל ידכ יהשלב הנכות וא הרמוח
 "1 בו \ -ה

 ינש ןיב רירפהל ונילע לכ םרוק

 .ההפסוקו-הו 14%8-ה תפש ,םירבד

 הפש איהש 1א%/-ה תפשב תנכתל ידכ

 ,םיאתמ רדהמב ךרוצ שי המצע ינפב

 .לקספ וא 6 תפשב ךירצש ומכ קוידב
 תפש הניה !הצהפשהק]-ה ,תאז תמועל

 התוא טנרטניאל תמאתומה םיטירסת

 ןפרפרהו ,הדאו[. יפד ךותב בותכל ןתינ
 םיטירסתה תא ליעפהלו םגרתל עדוי
 .ומצעב

 לע דבוע ינא חלא םימיב" :טנרגא ןלא
 ןכיה עדוי אל ינא לבא טנרטניאב ילשמ רתא
 "?תשרב ותוא ןטחאל

 ןיינעל

 רתא תגצהל תויורשפא שולש תומייק
 ירחסמ רתא איה הנושארה ,טנרטניאב

 לע םוקמ רכוש התא ,הז הרקמב - אלמ

 תורישה ינתונמ דחא לש ₪ תרש
 ינאו ףסכ הלוע הזכש םוקמ ךא ,ץראב
 תורשפאה .תנווכתה הזל אלש חינמ
 יקפסמ קלחש ךכב תדקמתמ היינשה
 לדוגב קסיד חטש םינתונ ץראב תורישה
 וניא רתאהש יאנתב ללכ ךרדב ןטק
 תכייש תישילשה תורשפאה .ירחסמ
 םירתאל חטש תוקפסמה תונוש תורבחל
 לש לדוגב וםניחב ללכ ךרדב) םייטרפ
 תא אוצמל ןתינ ןהיניבו ,-2ומ
 .דועו (כטסטוווטא ,תקט[!זחש

 טטושמ ינאשכ עודמ" :םייתעבגמ ילא
 הרוצב תירבע האור ינא םילארשי םירתאב

 תואיצמה תניפ
 ו" |77 | רט הפי א

 םתסש | הלאלו םינימאמש | הלאל
 הפוסא שדוחה םיאיבמ ונא םינרקתסמ

 .תשרה יבחרמ היגולורטסא ירתא לש

 םיחיכומו םיארמ < =
 וון: /טתאוש .טוהחס| חח .6ה 85

 רקיעב זכרתמה הצממו טושפ רתא
 ,ילינקמ ןב גולורטסאה לש ויתויזחתב
 תא רתיה ןיב הזח רתאה תנעט יפלש
 קחצי חצר תאו ןדרי םע םולשה םכסה
 ו .ל"ז ןיבר

 היגולורטסאה תשר <
 הוו: 3510! הע פז

 לע רתויב םיפיקמה םירתאה דחא והז
 בר עדימ ללוכ אוה .תשרב היגולורטסא
 תויזחת ,ישדוח ןיזגמ ,היגולורטסא לע
 .דועו םיחרוא םיגולורטסא ,תויעובש

 תיסיסב היגולורטסא <

 וו: ותארא .116 01 .ס/ סח וזו
 ךא ,םכתא תניינעמ היגולורטסא םא

 הז ךיאו הז המ קוידב םיעדוי אל םתא
 .םכליבשב רתאה הז זא דבוע

 היגולורטסאה -
 ווק: הק סודו

 גולורטפאש המ לכ ליכמ הז רתא
 הלילקו הביכח תנוכתמב יונב אוה .ךירצ
 לש המאתהה תא ,רתיה ןיב ,ללוכ אוהו
 ךיסנה ומכ םלועהמ םימסרופמ תוגוז
 ירליהו ליב ,הנאיד הכיסנהו סלר'צ
 .דועו ןוטנילק

 לארשיב היגולורטסא <

 ה ןנ://351זס .< חו

 ללוכה ילארשי היגולורטסא רתא

 תריצי ,תיעובש תיזחת ,יגולורטסא עדימ

 תלבקל תורשפאו תיגולורטסא הפמ
 .קיודמ הדיל ךיראת יפ לע תישיא תיזחת

 | לאמשמ) ךופהה ןוויכב םימעפלו הריבס
 "(ןימיל

 יתש שיש הדבועב הצוענ הביסה

 תירבע תביתכל תוירקיע תוטיש

 היינשהו תילאוזיו תחאה .טנרטניאב

 דחא לכ םישמתשמ םירתאה ינוב ,תיגול

 תירבע הארת םיתעל ןכלו הנוש הטישב

 | .לאמשל ןימימ םיתעלו ןימיל לאמשמ

 אצמייש רע תאז לובסל ץלאנש הארנכ

 טנרטניאה תורבח לכש דיחא טרדנטס

 ,ןפוא לכב ,םייתניב - וילע ומיכסי ץראב

 ידכ תירבעה תרדגה תא לטבל ץלמומ

 ."הכופה תירבע* תוארל

 היגולורטסא

 " מ

 קוחרה חרזמה לש היגולורטסא <

 ווק: [ט50זפ .₪6118081 .סס חה -\א 685511850[
 35וזמ\ חב .וחה|

 לש הינולורטסאב קסוע הז רתא
 םהיניב ,קוחרה חרזמב םייחה םימעה
 תיטביטה ,תיניסה היגולורססאה
 .תימנטאיווהו

 ,תובוגת םכמ לבקל םיחמש ונא
 :תעה לכ םיניינעמ םירתאו תולאש

 :טנרטניא רודמ

 ותזשזרא1> ל ונותו

 :םירודרטה ראש

 שו 7 וה 1



 . תולה ולו םע דחי א
 צא וב כ ו וכ יו

 ב
 ו נחש םופחמ ול אבה רבדה |

 ד הקתפרה
 ךי עדוות 1 - |

 וו 7 א - ל 8 המותז - 0-1 0 0

 | שיגר ו א. 7 ווא פסק תיב לש תערפומה תלהנמה \ = |
 | : 1 ל ב [ 4 , .טיומש ןמזב למ וי

 ו - רו | |" + תב ו ו
 תונורתו המב מג 8 \] ף חא]ז סער . וה - זי 9 , מ 1 \ 4 ,רויפש תונטקה ַי

 דואמ ב הקנפנה .םילטובמ | - 4 פפא דפ 2. נטחנ ₪ 7 %-

 טושפ םה עקרה יבסטמ:!םלחו .תיתו

 ל

 | םע לר 5
 |:טּוקנל וא והשימ .

 ו הלועפב |
 .ישוק בקע .ָךֶכל .רצעמ |
 ו ו רו
 - םגו לוחזל הטונ קחשמה ילאיצנטופה
 ו (ריחמ ה.

 < חבוש ₪
 י תניא תא

 הציח ,'יד ו מ
 בה ג המלצו ו לכב שקמ לע = יו תו -

 הלודג .תנמדקתה יהוז - ךסמה תניפב מתי 1 ו 4 0 היִעַּב לכ

 ו
 ₪ עי צה + --
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 =. .ןוחב' כותש ינפ 2

 ,י הווה . צלב

 א-ג בת פיפ 4% מ ּ
 ל 0 ו

 = םינש ינפ יז ,םעפ
 טק קחשמ חיה ,םינש קמח "יו

 ואש וא ד
 הוה ולש קשנמה

 תויגוז לע םס
 והשמב .תוריכזמש
 יו קא

 תורמל ;קחשמל רז סו [[
 תופי תחמ היושע ה יה 2 7 .

 = תוביתחה .,העורג יד .תוכיאב ם ינוגילופיל
 ;אילפהל ומיאתה תויביטימירפה |

 לש: תוניטורהו ,תישונאה :הימוטנאל
 ,הציר ;הכילה .תוינואג טושפ ויה העונתה
 360 לש טלחומ שפוח היה םלוכל ,תציפק

 המכ 5 ו
 ..תספוקל:'ת 4 ו 41

 תא רובעל ךילע תיבירב הוולמה | = =1 לש םוקמה לא עיגהל דש 1 2 הב = גו
 יי ו כ ו

 גישהל הסנתש יארכ זא ,םיקזח
 :שיערמ והשמ

 השקת תואיצמה
 .קחשמב תונטק תויעב יתש.:שי"

 :הבוטקפסרפ לש היצב, איה. הנושארה
 רלי לש .טבמה תרוקנמ קחושמ ,קחשמה
 מ ד ו יו בו

 . םיקתשמ ונא ובש ₪ ללנב .החונ'יכה / םאו וקחשמה לש םלועה תרגסמב) תולעמ

 . >> מואךהש 0 0 ד - .ירוהט ףנכ טושפ היה הז - תמאה.תא:רמול
 ו | | | ינעמ הבדהל קחשמה ילכיהל סנכנש .,קחשמ דתוא זאמ

 ו 1-0 0 הו .סאפ זא וש ל | החסונה תא רזחשל רסינ .םיבר ,הליהתה

 ;תוללוכו 95ד מ תוסובנ הלוכי טיימש רתויב הצימאַהו תוטסארדה .ךֶב לפ חילצהל קחשמל המהנש המוטקה

 ,/א%1 ןורביזיאאג , וו ||( אר קנ ש.< ןדרתא ה '.ןה סיבה

 ,5/ ,חישקה ןנוכב םוקמ 45%18- .ןבצעל םיטונ קחשמב םילזאפה ,תינש .\ וא "שויזצ טז :08ד- וווםאמא*
 ,הלופב תוריהמב 60-אסא< ךילע היהי דימת טעמכ ,עקתב התא םא תרבחמ -ונילא יעגמ ,0/01,0 רוציקב

 ו לסקיפה תא שפחל ידכ תובוחרב בבותסהל 1[ ותואב הלזמ .תא ,התסיגש 8
 2 ו וב"תעגלו ךוכנה | םשב קחשמ םע םינש רפסמ"ינפל רנאז



 הארנכ) יבא דחא םע דחי יתדמע
 (היופש אל הארנכ) ןגרומ תחא ,(םדא
 תלד לומ (לותח הארנכ) סיוולא דחאו
 טלחהב ךא תוידי אלל הבעו הרוחש
 המסיסה המ" .רעוכמו ןטק רהוצ תלעב
 הבעו לודגה ףוצרפה לאש "?תידוסה
 ירוחאמ (לוהוכלאמ חירסמהו) רשבח
 .גרוטה

 ולש יחשה תיב תא יבא ףשח הבוגתכ
 קרי ,(קוריב עבצ ויתורעיש תאש)
 קירט) תינמיה וניע לגלג ךות לא םיימעפ
 הרומח עבצאה תא ומצעל סגנו (םיהדמ
 .ישילשל ינשח קרפמה ןיב
 .החתפנ תלדהו םלענ ףוצרפה

 םיבשוי ילאמשמ .הרבעש םעפב ןאכ
 תפזיזע ינימימ ,ןדנדנדו תפזאירזא
 בובז-לעב םיארוק יל .גנאנלוצו
 ,אוה ודקו םהנ רשבה שוגו ונלש תרשמהו
 ימ .תשופחתה אלל טיפ דארב ,ןבומכ
 "?םכמשב רבדיי

 תא יל שי* ,ןגרומ הרמא ",ינא"
 ,ולאכש םירבד ...ב רתויב ברה ןויסינה
 לכב .תרבדמ ינא המ לע ןיבהל רתוי לקו
 ונאש ךכב ליחתהל םיצור ונא ןפוא
 סיסב לע להנתי שגפמהש םישרוד
 לכ לע רתוול םיכירצ םכלוכ ,ינויווש
 ".ולא ינשל שיש ולאל רבעמ תוחוכה

 תא" ,בובז-לעב לאש "?ךתיא המו*
 תא ךל ןתינ םא ונתיאמ יצח ץוחמל הלוכי
 ".סנא'צה

 דמוע דחא יתישארב בבס דועב םיעדוי
 הזוח ,ןגרומ ,ךתיא ונכרעש הזוחה גופל
 תוחוכ לצנל ךתלוכיב שיש עבקש
 םימותי םידשל הסחמל הרומתב םיילואש

 םיציצמח שי בוד לכל = |
0 

  םייחו ןמרתלא ןתנ ,רעפךב ןרע
 ,ךוראו ךושח ןורדסמ ךות לא ונסנכנ

 ףוצרפל רבוחמ היהש רשבה שוג דועב

 ןורדסמה חתפנ ףוסבל .ונינפל הדיד לודגה
 ויתוריקש קנע םלואב ונמצע תא ונאצמו
 ללכ וטוהיר לכו ילאטמ קורי םיעובצ ויה
 םישנא המכ םהילַעו) תואסיכ המכ
 ויה ,הזמ ץוח .םיפרפרש השולשו (םירגובמ
 וילאש יתניפ ןחלוש לע םישגמ המכ םש
 .רשבה שוג הדיד

 ,םינקזה תרובחבש ןקזה רמא ".ובש"
 ויה םלוכ אלש םושמ ונמצע תא גיצא ינא"

 6% - 4נכ

 ודנומה

 הרמא ".ןכ םג רתוול הנכומ ינא"
 .ןגרומ

 .שגמ םע ונילא הדיד טיפ דארב
 .דורצ סאב לוקב לאש אוה "?םיניפות"

 ןכותב ץיצהש יבא רמא ".לבח ,יוא"
 ינא .םיממדמ םיניפות קר ךל שי* ,שגמה
 *".הביר וא דלוקושמ םיניפות םיבהוא ןרעו

 .תפזיוע ונב רעג ".םיליעגמ ויהת לא"
 היה אל הזו דחא ןיפות הלכא ןגרומ

 .ןובאית ררועמ הארמ
 םתאש יפכ" ,בובז-לעב רמא ",ןכבו"

 תאש העמש הדעווה .ךלש רויכה תחת
 תויגרנא ריבעהל ידכ ולא תוחוכ תלצנמ
 רעס-ןב ןרע :ךלש תוילושה ינשל תוינומד
 "ץןוכנ הז םאה .גבס יבאו

 .השארב הנהנה ןגרומ
 "?ןגרומ לש תוילוש ונחנא יתממ"

 .יבא תא יתלאש
 תורות ינימ לכ ךתוא הדמיל איה"

 .הרזחב יבא לאש "?םסק
 .יתינע ".ןכ"
 ךותמ תרמוא איהש המ לכ השוע התא"

 .יבא ךישמה "?ךייחל ששח

 .בוש יתינע *.ןכ"

 םכיס ".הילוש ומכ עמשנ התא יל"

 .יבא
 ונאש ךריכזהל יילעו ,וז הדעו תעדל"

 םכסההמ גרוח הז ,םירודמה ינוממ העבש

 אלו - רתלאל ילדחתש םיצור ונאו ונלש

 ".ךתושרבש תוחוכה רגאמ תא רוגסנ

 יתתנ אל" ,ןגרומ הלחה ",לכ םדוק"
 תייחל ךופהל עדי ןרע .םולכ ולאה םיינשל
 "...הנומש ליגמ רבב תיתישארב רוחש

 םע ןיינעה" ,בובז-לעב רכזנ ".ןכ ,הא"
 ".הייגועה

 לוכי" ,ןגרומ הכישמה "*,יבאו*

 רבודמשכ םכלוכ תא דצב דימעהל
 הז .יילא רשק לכ אלל תשומחתב
 לש ןיינע הז ,םיפלוד םכלש תוחוכהש
 ".םכרצמ העורג הקוזחת

 טיפ דארב לאש "?תותשל והשמ"
 .ןקנק ונל עיצהו

 ץיצהש יבא רמא ".לבח ,יוא*
 ילזונ טאיד קר ךל שי" ,ןקנקה ןכותב
 וא הלוק םיבהוא ןרעו ינא .הרמה סיכ
 *.םיבנע ץימ

 םיירהצ תחורא ולכא ונתיאמ קלח"
 לוקב תפזיזע רמא "!העש יצח ינפל

 .םר
 רמא ".ךילע קולחל רעטצמ ינא"

 הרזחב תחקל ךרטצנ לבא" ,בובז-לעב
 ".לותחה לש רלוקה תא

 ריבעמ םיוולא לש רלוקה ,המ*
 םר לוקב יתלאש "זםיילואש תוחוכ
 קלח ,םדוק עדוי יתייה םא .עתפומו
 םיארג ויה אבצב ילש םידקפמהמ
 .ירמגל תרחא

 רסממכ שמשמ אוה ,התומת ןב אל"
 הינאמ לש ירמגל טושפ םייניב

 *.םילותחל רלוק לכ ומכ .תינועבצ
 .ןרנרנד רמא

 דועו ויתועבצאב שקנ בובז-לעב
 דחי" .רדחב וצצ םירזוע העשתו םירשע
 םישולש ונחנא טיפ שארבו םתיא
 אלש עיצמ יתייה .םוניהיג ידש העבשו
 תוחוכ ונל ןיאש ףא לע ידגנתת
 *.םידחוימ

 יבא רמא "..אל התא ,אל וא"
 ולש סני'גהמ .ותצלוח ילוש תא םירהו
 .חדקא לש תק הצבציב

 העבשו םישולש דגנ דחא הדקא"
 קיחצת לא" ,בובז-לעב לאש *?ונתיאמ
 הררתשה .חדקאה תא ףלש יבא ".יתוא
 .הממד

 ,יבא רמא ",םיבשוח חטב םתא*
 םע חדקא רצייל רשפא לזאזעל ךיא"
 תמועל ינא .םינק העבשו םישולש
 דנא .עגרל הז לע יתבשח אל ,תאז
 םע חדקא רצייל היהי ןיינעמש יתבשח
 ןווכתהל םילוכיש םינק העבשו םישולש

 וב תונוש תורטמ עבשו םישולש לע םמצעמ
 לכ ובצייתהו םטיאל וענ םינקה "!תינמז
 .תרחא הרטמ לע דחא

 תוכמסל תונפל ץלאינש האור ינא"
 .בובז-לעב רמא *.רתוי ההובנ

 ,ןגרומ הלאש *זרתוי ההובג תוכמס"
 "...מ"עב יחצנ םוניהיג ל"כנמס התא"

 .בובז-לעב רמא *וקוידב*
 שער ,הטיאל וירוחאמ החתפנ תלד

 ךפשנ לפרעו הירוחאמ עקב קומע ינורג

 קור ונעלב ינאו יבא .רדחה לא וטיאל
 ידכ דלוקוש תיינוק הצור יתייה" הקזוחב
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 .יבא קעז *!םיפפורה ייבצע תא עיגרהל

 תא איקהו הניפל ץר ,בבותסה תפזיזע
 ךרד החרבו החמשב הצפק ותמשנ .ותמשנ
 יתלכא העש ינפל קר" .הרקתב רהוצה
 .זגורב תפזיזע רמא "!התוא

 ,ןטק שיא הצוחה עספ תלדהמ םייתניב
 לעבו חרק ,ןמנמש ,והבוג יצחו רטמ ךרעב
 שובל היה אוה .םינטק םילוגע םייפקשמ
 .הרופא הפילחב

 .לאש "יל םתארק"

 קירט) הצרא םייפא ולפנ םידשה לכ
 .(יבא לשמ בוט תוחפ אל

 ,תמא לכ ללוש ,ךתועשר-דוה"
 רמא "...יחצנה תומשנה רסיימ
 .בובז-לעב

 ונחנא" ,שיאה רמא ".ןכ ,ןכ ,ןכ"

 "זהיעבה המ .הז לכ תא םיעדוי

 :יתגאש "!דחא עגר"

 ...ה ...הש יל דיגהל םיצור םתא*
 אוהה ?רפיצול ?ןטשה אוה הזה חלפיצה
 !יילע לבוקמ אל ?הז לכו םייפנכה םע
 םעפ יא יב התייהש הנומא לכ ללוש הז
 ,ןטשה הז םא !םוקיה לש ותוהזל רשקב
 "!בנזה הפיא

 ידכ" .רח טבמ יב ץענ קיצוצה
 יל ןת ךתוירטסיה דוה ךתוא עיגרהל
 ל"כנמ ינא .ןטשה אל ינאש ךל חיטבהל
 ".מ"עב יחצנ םוניהיג

 .יתעגרנ ".יפוי*

 .םיישדוח ינפל ונרטיפ ןטשה תא"
 *.היעבה המ וישכע

 היעבה תא וינפב חטש בובז-לעב
 .ואדירג יוטיב אלא קירט אל ,בנא ,הזו

 .ןטקה לאש "?לוכה הז"

 ימיכסת" ,הילא הנפ אוה ",ןגרומ"
 ףילדהל ךל השרמש תפסותל הרומתב
 תיבכ ךלש ררקמה תא םג חותפל תוחוכ
 םוניהיג יבלכ ...הארנ ואוב ...ל הסחמ
 תויחל תויח-אלל ונת ןיעמ .םילעב אלל
 ",הזכש

 תעגושמ ינא" ,ןגרומ הרמא ".חטב"
 תאצל םהל רוסא לבא .םוניהיג יבלכ לע
 *.ררקמהמ

 ".להביי לותחה ,ןיבמ ינא"

 לולע אוה לבא" ,ןגרומ הדמא ",אל"
 ".ןימשהל

 לע התיא םותחת ,בובז-לעב .יפוי*
 ,רתוי תוטוז הלאבל יל וארקת לאו .הז
 ףסואב רדס תצק תושעל יתדמע קוידב
 *.ילש תועבטמה

 *.ינודא ,ןכ"

 6493 עושכ



 יק ח ש מ

 ם ידי ק פ ת

 רעט-ןב ןרע :תאמ

 ו -שש-
 חולב שומיש בלשמה יגטרטסא
 תרבח לש רצויה תיבמ ,םיפלקבו

 גש ו רב ו
 ו מ ו

 ונימאת .םתריצי ירפ םחש םיעזג תרזעב
 ,ןיטולחל ילארשי קחשמב רבודמ ,אל וא

 ו תה ג מ ו
 .הלועמ טושפ אוה - אל

 ו מ
 רשא ,ברקה ינפלש תונכהה אוה דחא
 םיפלקה תרזעב םיעזג תנכהב דקמתמ
 אוה ינשה קלחה .םייהולא םימסק תריחבבו

 םיעזגה תאירבב דקמתמ רשא ,ומצע ברקה
 הרטמה תא גישהל ןויסינבו חולה ינפ לע

 תשולש ךותמ םיינש תליטנ ללכ ךרדב)
 .ינשה לאה ינפל ותורצואה

 ,תוללוכ קחשמה ינפלש תוגכהה
 לאה שמתשי םהבש םיעזג תאירב ,רומאב
 תישענ םיעזגה תאירב .ברקה ךלהמב
 ,עזג תוחוכ יפלק ומכ םיפלק תועצמאב

 יל 4 וש 1 יה ב ו 1
 רחא םירחוב עזג םיארוב רשאכ .םימסק
 םיליחתמו םימייקה םיעזגה תעשתמ

 ו ו וי
 .וםישחל םג ,עזגה יפ
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 ינמחול םידמג עזג :המגוד
 יתרחב ינמחול םידמג עזג תאירבל
 :םיאבה םיפלקה תא

 םידמג עזג תוחוכ :עזג ףלק
 ויה ופה [יסש טז

 חוכ תפסות :תולוכי יפלק
 קשנ תרכהו !םצוז 5 וזשהעוה)

 ור שגזסת 1 .טזט)

 תינדי-וד ברח :דויצ יפלק
 תוחול ןוירשו וישס 11ג0066 5ועסז) |

 וווהזט הזזה

 (תירבעב) םיפלקה תמישר

 תודוקנ 5 ,םייח תודוקנ 12 לעב עזג והז
 ליגר קזנמ הנגה תודוקנ 3 ,םסקמ הנגה
 הרקב קזנ תודוקנ רשעל םרוג אוהו
 ביריה לש תחא ןוירש תדוקנמ םלעתמו

 שב

 ו יו "ו מ

 תרכה לע רתוומו תוחולה ןוירש םוקמב
 עברא קר ויה עזגל ,ו\\ שטו [.סזש קשנה

 הנגה תודוקנ יתש קרו םסקמ הנגה תודוקנ
 תלוכי תא רבאמ היה ףא אוהו ,ליגר קזנמ
 ותולע ךא ןוירשה תדוקנמ תומלעתהה
 .תודוקנ 2 -ל תדרוי התייה

 ,םילפכתשמה עזג תוחוכ ,האטל ישנא עזג תוחוכ ,םייקרוא עזג תוחוכ :עזג תוחוכ
 ,םיימסק עזג תוחוכ ,םיפפוצעמה עזג תוחוכ ,םיידמג עזג תוחוכ ,םייפלא עזג תוחוכ

 וי ודרמה תי יש יה ו |
 ןרק ,הטלופטק ,תשק ,עלק ,תינדי-וד ברח ,הכורא ברח ,הרצק ברח ,ןויגפ :דויצ

 ןוירש ,תוחול ןוירש ,תוארשרש ןוירש ,רוע ןוירש ,םסק הטמ ,םודרק ,תוומה הטמ ,ףדה
 .תיחומ הטילש ןבאו הפועת תדסק ,לופכש תארמ ,שורדק ןגמ ,ןגמ ,בלושמ

 .אפרמ יוקישו קבד תצצפ ,הלטה ןיכס ,הספוקב העבג :חלכתמ דויצ
 ,קשנ תרכה ,טנירפס ,הזאקימק ,קויד ,חוכ תפסות .תפסוג די ,םייח תפסות :תולוכי

 .ימצע יופירו תונספט ,תואנב

 ,הכרב ,םימשג חטמ ,ץוציפ ,םייח תביאש ,יופיר ,שא תכמ ,םסק עילק :םימסק

 :העמטהו דויצ ,הציפק
 ,עוביק ,קותיש ,עזג יוניש ,םיקנע חוכ ,קרב תכמ ,המדא תהבגה :םילא ימטק

 תפיגמ ,םיללצ ליפכ ,םימסק תייעשה ,רצוא תזזה ,םימ תריצי ,רוגיש ,הפיחד ,תוניסח
 .הפועתו םסק לוטיב ,תמ תאייחה ,ןופטיש ,הצאה ,ןובקיר

 זריז

 ץטוו םויה ץ
. 

 ראי / יש ל

 (רוו סט[ וו
 טו

 4 | 1% ה

 ו ה ו ני יש

 םתוארהל בייח אוה ןיאו ולשמ םינוש
 .האירבה ךילהתב לחה םרטב וביריל

 לכ לוכי םיעזגה תשולש תיינב רחאל
 לש תללוכ תולעב םילא ימסק רוחבל לא

 לאהש םימסק םה ולאו תודוקנ הנומש דע

 לוכי לא לכ ,ךכל רבעמ .וליטהל לובי ומצע
 םסק לכו ורותב דחא םסק קר ליטהל
 רח םימסקב רבודמ ןכלו ,דימ קרזנ לטומש

 תייגטרטסאש ,ולא תונכה רחאל .םיימעפ

 ליחתהל ןתינ ,םהב תלכומ הבר קחשמ
 .רישיה תומיעב

 מו וז במי

 רישיה תומיעה תא ריהבנש ינפל
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 ב ו ו
 להנתמ ומצע קחשמה .םיפלק קחשמב
 םישושמ לש חול ינפ לַע םילייח תזזהב
 גיצייל ידכ אוה םיפלקב ידיחיה שומישהו
 לע הלועש עזג .ויתוחוכ תאו עזגה תא
 אוהש ירכ ולש ןקחשה די לע סרפנ חולה
 המ קוידב תוארל ולכוי ,ינשה ןקחשהו

 םיפלקה ,תושעל לוכי אל וא לוכי עזגה

 ךות תורישי םהב םישמתשמש םירדיחיה

 ןוויכמו ,םילאה ימסק םה ברקה ידכ

 דע םיינש ןקחש לכל ,תלבגומ םתולעש

 דח םהו (ללכ ךרדבו ולאכ םיפלק העברא
 .םיימעפ

 הליכמה הלודג הספוקב תינקנ הכרעה

 םילוגע םינמס ןומה ,םיפלקה לכ תא

 יק חה ש מ

 םי די ק 5 ת

 ו ו

 תועבג וא םימ ןוגכ חטש יאוות תגצהל
 חולו תירבעב תוארוה תרבוח ,('וכו
 בי ויה דמו במו 1

 תרצות אוה קחשמהש תורמל ,תרבוחה תא
 .תילגנאב םה םמצע םיפלקה ןבל-לוחכ
 היזטנפש הבוגתב םינעוט קחשמה יננכתמ

 םהש םג המ ,תילגנאב רתוי בוט תעמשנ
 1 ג

 שיו תירבעב הלוכ תוארוהה תרבוח ,תאז

 םיפלקה לכ לש םוגרת ליכמה חפסנ םג הב
 דע מ יי מ ית 1 נו ומ
 ל ו יי ור יי

 יתימאה ברקה
 ברקה ליחתמ תונכהה רחאל ,ןפוא לכב

 תקולח תסרפנ םישושמ חול לע .יתימאה

 250 לבקמ לא לכ ,תורצואהו חטשה
 םיעזג תאירבל תויהולא המצוע תורוקנ
 רותב ןקחש לכו תורותב להנתמ קחשמהו
 תולעב תחא הדיחי אורבל לוכי ןושארה

 מ מ
 יב ותו =
 לע רבוע ןקחש לכ ,ןכמ רחאל אוביש

 עונל הלוכי תחא לכו תחאל תחא ויתודיחי
 .ןוכנל האצמש ררס הזיאב הלועפ עצבלו

 ןקחשה יאשר תודיחיה לכ לע רבעש רחאל
 רבוע רותהו השדח תחא הדיחי אורבל

 .ינשה ןקחשל
 דחא לייח איה הדיחי ,ןיינעה ךרוצל

 לשמל םא .חולה לע ארבנה והשלכ עזגמ
 תו מ 1

 ,תויהולאה המצועה תודוקנ 250 ךותמ
 םיבורקה םישושמב| חולה לע יתחנהו

 רותהמ לחה ,תמחול םידמג תדיחי (יילא
 ב

 | יו ו ג יו 1-

 רשאכ ,ביריה לאה תודיחיו ךיתודיחי

 תשולש ךותמ םיינשב הקיזחמ הדיחי
 תויצאירו םג ןנשי .תינמז וב תורצואה

 םינקחש העברא וא השולש לש םיקחשמל
 רתוי וא ימאניד רתוי קחשמ לע םיססובמה

 ו ו
 היצאירו לעו השולשל יגטרטסאה קחשמה

 תא שובכל איה הרטמה התרגסמבש הנהמ
 ל לי ו ו ג

 ל ו |
 תיסיסבה הכרעהש רוכזל בושח ףוסבל

 הצירב ךרוצ ןיאו שורדה לכ תא הליכמ

 וי ירא יל ו ו ו יו

 ו ב |
 ,די גשיהב
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 תת יידי תוכי ב

 הוונ ויז :תאמ

 | ץ יש ו- יי \' -4
 - - ו שק |

 שוקה תאראג?לב תורוק

 האיצוה רפסה עובש ינפל תצק
 'תאראגלב תורוק" תא רואל סופוא
 תוגאפמ תחאב ףסונ קלה ,"םסוקה
 רושעב רתויב תורכמנה היזטנפה
 .ןורחאה

 - ראיראגלבה תיישימחב ליחתהש המ

 ערה לאה תא חצנל ןויראג לש ועסמ
 לש ועסמ - ןאירולאמב ךישמהו ,קארוט
 הכוז ,הרוחשה האובנה תא חצנל ןויראג
 השעמל אוהש רפסב הקמעהל
 בתוכש תיטסאטנפ היפרגויבוטוא
 לחה ,םייטרפה וייח לע 'תאראגלב
 דעו רתויב םימודקה ויתונורכיזמ
 ,'האובנה לייח' תא וחתפש םיעוריאל
 .הרדסב ןושארה רפסה
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 םלועה היה הב הפוקתב ליחתמ רופיסה
 - תומדא ילע וכלהתה םילאהו ריעצ
 םלועה תא תולגל אצוי רענה 'תאראגלב
 המכ רחאל ,אצומו רפכל ץוחמש
 לאה לש וחילשכ ומוקמ תא ,תואקתפרה
 .רודלא

 0/%- 40כ

 רי =
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 וייחב םיבלשה תא ראתמ רופיסה

 ףשכמל הרטמ רסח דוונמ ותוא וכפהש
 רואה תאובנ לש םלשומה ילכלו יתמצוע

 שיאה 'תאראגלב -
 רופיסה ידכ ךות .יחצנה
 ,ויתא לע םידמל ונא
 לַעו ,םירחאה םיפשכמה
 תואובנה ןיב תומחלמה
 תעבש ךשמב תודגונמה
 לש וייח תונש םיפלא
 עגרהמ) 'תאראגלב
 תלוג תא בנג קארוטש
 ,ורודלא

 בותכו קתרמ רפסה
 דיוייד לש םימחה ןונגסב 4
 לש םוגרתהו ,סגנידא 78

 רמושו הלועמ םייו זעוב
 היזטנפ לש םינ לכ לע
 ,ירוקמה רפסהמ

 םיכחמ םתא םא ,בגא יי
 רואל ואצייש םירפסל

 ריכזהל יאדכ ,דיתעב
 רואל אצוי שדוחהש /!

 לש .היתורוק' (תילגנאב)
 תויהל רומאש 'הראגלופ
 םיינש יפ ךורא
 אוה םסוקה 'תאראגלבוו
 קתרמו (ודואמ הבע רפס
 .תוחפ אל

 רואל אציי אוה יתמ
 .סופואב יולת ?תירבעב

 רפסה עובשב שממ אציש ףסונ רפס
 ךשמהה ,'דייסונטק' אוה סופוא תאצוהמ

 -ר, .תךי% /3קהר !ד
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 רבוד'ו "רדנא לש קחשמה' לש ןיוצמה
 ."'םיתמה לא

 ושוריפש יניטל חנומ אוה דייסונסק

 רבוד" תא ארקש ימ לכו ,"רז עזג תדמשה*

 יוניכב ןה רבודמ יכ עדוי "םיתמה לא
 ,םיגאבה תא דימשהש רחאל רדנאב קברש
 תומלועה האמ סרגנוק לש ןויסינב ןהו

 בכוכ לע םייחה סונוניאויקפה תא דימשהל

 .הינאטיסול
 םלוע אצמנ רדנא הינאטיסול בכוכ לע

 םייקתהל ולכוי םיעזגה תשולש לכ וב
 וילע אשונ בכוכהש רבתסמ םלוא .וידחי
 םדא לכ לסחמה םסוריו ,הדאלוקסרה תא
 .עגמב ותיא אב רשא

 יצ חלש סרגנוקה ,תאז תובקעב
 "יחש המ לכ תאו ולוכ בכוכה תא דימשהל

 ינשה דייסונסקהו וכרדב יצהשכ ,ךכו .וב

 תומלענ ללחה תוניפס ,ענמנ יתלבכ הארנ
 .עיתפמ ןפואב

 תומלעיה תמולעת תא רותפל המישמה
 ילסואירולג - הריעצ הדלי לע תלפונ יצה

 תוברת לעב בכוכמ תיטילנא הנואג) טיירב
 םינואג לש הלודג הייסולכוא ליכמה תיניס
 ,וטהילא םירבדמ םילאה יכ םינימאמ רשא

 תולגל הלולע איה הלש יוליגה ןויסינבש
 בשחמה תעדות ,ןיי'ג לש המויק תא

 היתוטלחהש ,רדנא לש ודוס תא תקלוחה

 השולשמ תוחפ אל לש םלרוג לַע ועיפשי

 .דחא םלועו םיעזג

 תונויער ,תואקתפרה ,םירופיס
 וחלש ,ןפוד אצויהו רזומה לכו
 תובתכ - םידיקפתה יקחשמ רודמל
 .ץוח
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 תרזוח םיש"בדה תורחת

 ינפלמ תויומדה תורחת תא םירכוז "!א[( שי, ןיא"
 !לודגבו תרזוח איה ןכבו ?םיבוט םינדיע המכ

 ,ץוציפ שממ םכל תיארנש ,ןקחש אלל תומד זיוול וחלש
 תא לבקי ןרע ."םיש"בד תורחת" :הפטעמה לע ונייצו
 תא רחבי תכרעמה ירבחמ בכרויש םיטפוש תווצו ,תויומדה
 םסרפנ (םיזיוו השולש דועב ךרעבו ןכמ רחאל .רתויב םיבוטה
 !העתפה סרפ שיש ןבומכו ,הכוזה ש"בדה תא ןותיעה יפד לע

 תוקיטסיטטס לכ םדוק ?םכלש ש"בדב תויהל ךירצ המ
 .הירוטסיהו עקר לש דומע יצח תוחפלו תואלמ

 :םכל אבש הטיש וזיאב רוחבל םילוכי םתא יכ ןיוצי

 רבדל בל ומיש קר ,רחא רבד המ לכ וא םיללצורמ ,מ"דומ
 תולככ .תורחתל וסנכיי אל יידמ תויליווא תויומד - דחא
 םעפב דחא היה ,ןכ) רזג קר םיצצומש םיבוט םידפרע ,לכה

 ימ לכ םיגרוהש םיחצור יבגל ל"נכו יידמ םישפוטמ (הרבעש
 ."היינבגע" רמואש

 ...החלצהב

 קג1!ג010תו - התזה
 016ק1הץוחק (2התו6

 תרפושמ היזטנפ

 תרבח תועצמאב ץראל אבוהש שדח היוטנפ קחשמ
 .בילוא

 רואל אציש קתרמ היזטנפ קחשמ וניה קו!וטוה

 .תואצוה יתשו תובר תוספדה הארו 1983 תנשב רוע הנושארל
 ,"4כאןכ-ה ןוקית" תונש ויה 1985 דע 1980 ,רכוזש ימל
 תויהל םיסנמה םיבר םיקחשמ רואל ואצי הפוקתה התואבו
 ךירצ היה \28ו2-הש ומכ יונב היהיש יללכ היזטנפ קחשמ
 .הליחתכלמ יונב תויהל

 ויה איהה הפוקתהמ ודרשש םיקחשמה ןיבמ םיבוטה
 .ן'ה[!ההוונחו - םווחשהוטש ,ס!טתוהפוטז :ןבומכ

 ;יתואיצמ ,דואמ בוט היזטנפ קחשמב רבודמ הז הרקמב

 ילבמ 6 0-ה לש תואיגשהמ הברה רפשמש ,קתרמו בחר
 הטיש וא 6!0תגפ(טז ומכ תואלבט תסטיש תויהל
 םיצילממ ונא ,ןפוא לכב .תוווסנטשא ומכ 5+ תינלטק-רפוס
 םע תוטישמ דחפמ ךא ,מ"דוממ ול םאמנש ימל דחוימב וילע
 .[1סושנוהפוטז וא :הזו!םווגאה ,א1:47 ומכ 'דבכ' םש

 .(03-5440993) בילוא תרבח ךרד קחשמה תא גישהל ןתינ

 םהזות0הואת - 186 31000 או
 תיפלאה רצחה לא טבמ

 | רתויב םיבוטה הכרעמה ירפסמ דחא ץראל עיגה הנורחאל

 = .םדה דרעי - המדאה רחשל
 דחא ךות לא המדאה רחש ינקחש תא ליבומ םדה רעי

 || קפסמו ,בייסראבב רתויב םינכוסמהו םיירותסמה תומוקמה
 (| הכלמה לש הנומרא ללוכ ,תיפלאה רצחה לע טרופמ טבמ

 םדה ירמוש ,םילודגה הלוצאה יתב תשמה ,הי'צלא

 םילועמ םימחולו םייתמצוע םימסוק) םישאלוסקאהו
 .(םיפלאה תכלמ תא םיתרשמה

 יפלא םייח וב ,הז רעיב םיבר םירוזא לע רפוסמ ,ןכ ומכ
 םישדח םידוצי המכ לש תוקיטסיטטס תופרוצמ סונובכו םדה
 .םד א קחשל ורשפאיש םיקוחו

 גב

 יאפוריא רקס

 ינקחש ברקב הפוריאב רצק רקס ךרענ םיישדוחכ ינפל
 יתבשח .םהילע בוהאה ןונגטה והמ קדבש םידיקפת יקחשמ
 רבודמ םא םג תואצותה תא םכל תוארהל היהי ןיינעמש
 רשאמ רתוי הברה הקירמאמ תעפשומשו ץראב אלו הפוריאב
 ףא תועיתפמ אל ,לכה ירחא ,תואצותה םא םגו !םיאפוריאה
 .דחא

 ,וב קחשל םיבהואש םישנאה זוחא ןיוצמ ןונגס לכ דצל
 םניא םיזוחאהש ירה םיקחשמ המכ ןייצ לאשנ לכש ןוויכמו

 הפיפח הפ שיו ,םיזוחא האמל ינשה תא דחא םימילשמ
 .תיטסיטטס

 5% היזטנפ
 4% (קנאפרבייס ללוכ) ינוידב עדמ
 2% המיא
 1% םירוביג-רפוס
 2% ירוטסיה
 2% יתמחלמ

 | לוגיר [

 ו
 תונונגסה תא םיבהוא הפוריאב םינקחשה בור :תונשרפ |

 םש ,ינקירמאה קושל דוגינב המיאו היזטנפ לש םיקיתווה

 םג ומכ ,הובג רתוי הברה זוחא יופצ םירוביג-רפוסלו המיאל

 .לוגירלו הטחלמל



 יפסכ ןב ותאמ

 תארשהב 8 2 גסה תו ויאו

 ו יי נק דישי וו

 ןונגסב בשהמ יקתשממ הרוכזה
 ו-1 רי ואתם

 תודחה ןאכש אלא ,(תורחאו ויקוניפ ,בלה
 הבוג לרבה לכשכ הליגר יתלב טושפ איה

 .יוטיב ידכל םיאב םימ ינפ לע העונת וא וו
 | המרב היצמ 0% - לש תידממ

 | היויוולטה 0% \ לע רתויב החובגה
 : וש

 לש תויטרדנטסה תולוכיל רבעמ
 ו

 תגשהל תורשפא 5001. ם08\.1-ב
 רפסמ ,אטשא|] דאז ומכ םיבר םינותנ
 ,בלש רובעל ידכ שורדה תונוחצינה
 םיבצמ השימחו ןורכיזהמ הניעטו הרימש
 8 לש) יתצובק ברק םיללוכה םידחוימ
 דחא דגנ דחא ברק ,(רתויה לכל םינקחש
 לכב קחשל רשפאמה 60308 בצמו
 הנורחאה תומדל דע ,תרחא תומד דגנ בלש
 יתלב טעמכו רעוב דלשמ תוחפ אל איהש

 .חצונמ

 םינתינכותה ופיסוה הלא לכל רבעמ
 אה טסמ אוג 5 א-ה ,תופסונ תויצפוא יתש
 לש םוצע רחבמ ליכמה קשנה ילכ רדחו

| 4 % 

 = ו

 1 1 ה לשל 0
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 םעפ לכב הב -
 ןיב הרדה אולמב ןא
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 .המחלמ ילכו תותינח ,תוברח ,תותשק
 .עצבל ןתינש ריכזהל בושח .םירחא
 .רוציל ידכ םינוש קשנ ילכ ןיב םיבוליש
 / .רתוי םכחותמו קזח ,שדח קשנ

 - . 0 !ייצפוא .:תרחא היצפוא תבצינ דגנמ

 רוחבל .ןתינ הב ,אםסמ א! 5188-ה
 א 3 9 .דמחנ טסווקל .תאצלו םיוסמ םחול תומד
 / ו - .הפוריא תשבי ביבס

 ו ה ד בש מ
 ו-2 תולכב - תוילשאל םוקמ ןיא
  -צם :ףחוס | המיחל ו רב 5011. טו. מט

 .דגנב \ = דגנכ םידדומתמ םא ןיב

 ,ישונא ףתוש

  ץסואפא 6-5: 7
 'פ7 ימָלוע 'לגרודכ

 תוגילה בטיממ םינקחש 22 וניימד
 [ היזיוולטה ךסמ לע םיצר הפוריאב
 .םוליצ תויווז םע ,"תמא ןמז" תקינכטב
 .תרגסמב תידממ תלת הקיפרגו תונתשמ
 .ינויזיוולט רוריש

 ו
 | הטישה לע ספובמה ,חבושמ לגרודב
 התא - ונייה ,י]א תרדס לש תיסאלקה

 ו
 :ןיפוליחל וא ,קחשמה תקיטקט תא ןנכתמו
 "חסכמ"ו 'ץילגל דרויש ןקחשה אוה התא
 .ךירצשכ

 ,תיתודידיה הטישל רבעמ

 / היתוצובק לע  !תידנלוההו /

8 2 = 
 | . נכפהמ

 יסאלקה .רוביג יטנו
 תוחפ אל , ךרד ותרבח
₪ 0 | 

₪ | |[ 

: ->- ₪ :0 + % 

 רי - ₪ "יי +

 ו

 כ ו / ]
 : ב קיפסה

 / ובודמ יכ ריבזנ |
 ₪ םיקרפ העברא ב
 מ ,תורהנמ

 ו שחרתמה יי . ה
 !3 ללובו םיגתנ | | 35 בר עמ ב
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 :הג קחשמב רבודמ

 ג .תרדהנה .הקיפרגה %-| ,המיחל תוטיש לש
 + ""% הרורב טעמכ רבכו | וליפאו קשנ ילכ
 7 ו רנא'זב הילאמ 3 = ברק תויגטרטסא
 -<4 תמסרופמה ונכטה 5 | ןושאר סבממ \ .תקיסומ םנ ומכ =| קחשמב תאז לכ

 : טרסה לש לוקה ספו 50 | סט טושש)
 אצ" .בולישל הז ל תא םיכפוה ,(ןואיל | 15
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 ו

 יבג לע שחהתמה ינדיתע ברק ץורימ
 ומצע קחשמה ,םייריווא המיחל ילולסמ 6
 ךא ,םיהדמ טושפ אוה ןשקא קחשמב

 תושרל דימעמ [|גו318(ו08-ה

 ו
 ישקמל רוזחל קשחה תא םיאיצומ שממש
 .(%-ה לש תדלקמה

 . ו
 וו יו יי יב יל יב ל ]ו ב

 . לכל םירותפכ ,הלועמ ןוויכ תרקב רשפאמ אוהו 1 ע51ווטח=ה
 .םיקחשמה לכל םאות אוה השעמלו הלועפ

 ןורביז םיטרב
 ,תואצות ,תוליספו קחשמה לע עדימ רמושו ןעוט הז סיטרכ

 הריהמ השיג רשפאמ םצעבו ,קחשמ יבצמ תוברל ('וכו תוריהמ
 .ןיינעל שונו
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 \ םינוש םירוטלומיסב תטלחומ הטילשל תיבוביס הזיחא תידי

 הטילשל תוילטיגידו תויגולאנא תורקב ןווגמ המצע תידול -
 ,רתוי הקלחו הנתשמ

 קהס 850ו| - דחוי רקב
 .ליכמו ,רתוי םיכשוממהו םיכוראה םיקחשמל דעוימ רקבה

 = .תויטמוטוא וברוט תוירי רותפכו יטא ךוליה רותפכ ,ורתיה ןיבו

 רוביחה לבכ
 . תוכרעמ יתש תועצמאב םינקחש ינשל קחשמ רשפאמ

 .תודרפנ

| 

 י חואיצי הבר - אוטודצ דה |
 טנטפה .תינמז וב םינקחש הבורמ קחשמ לש תרתוכה תלוג

 8 דע וא דחא רישכמל "מ יי לש או "ומ | ה

 .םירבחמ ינש תועצמאב םירקב

12 10 
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 53 (1.5440 ךסמ םיטרכ הרוכמל ש"
 .06-6328652 ,ןדיע

 א הא אן הריכמל ש"
 5.00.8-ו דוח זו דאו דד: םיסוכאו
 ,ןח !ח"ש 150 - קיחצמ ריחמב

 23:00-19:00 תועשה ןיב ,- 7

 ,םיקחשמ 3 + שדח ריג םייג הריכמל

 04-9856818 ,לג .ח"ש 550-ב לוכה

 ישיא בשחמל עקר תונומת הריכמל ₪"
 יו וווזטואב 95 + םויטנפל ההובג תוכיאב

 1997 םיבשחמ ט.ב.מ :גולטק + םיטרפל
 .21901 לאימרכ 21/6 דמתה

 וא בשחמ גצל הנבל ןקרב עורז הריבמל ₪"
 .ח"ש 100 ריחמב ,20" דע היזיוולט
 .09-9506210 ,תירונ

 ,םיירוקמ םיקחשמ הפלחה וא הריכמל ₪"
 ,דווא אמצתאוזססה ,אוקיתו :ןוגב
 האוטו. אאובהז 2.5 שהן
 .מהא ואאמא
 זומאא ,אוסח הן, (וכאומ ה 4
 ויה 96 .ואוכמפ 2

% 

 סאטטטפז סח דדו אמש טאו כ
 .01-6522716 ,דעי .םיקחשמ רועו

 2 + תירוקמ הזיראב ביירד הגמ הריבמל ש"
 0 +2 :םיקחשמה + םיקיטסיו'ג

 אטו .אוסאד הז. אכאוההד 1
 םלוכ . ו אוקןסא5-ו דוא 2
 םיקחשמ ריממ + תירוקמ הזיראב
 ריחמב לוכהו ,םיאפוריאל םינקירמא
 .דרפגב םג םירכמנ םיקחשמה ,האיצמ

 .03-6428740 ,רמוע
 זםיאבה םיקחשמה הפלחהו הריכמל ש"

 ,תסווספד 55 ו
 שו.דזזאאוהד מ 50005 ,\ ואו כה
 ,םערה יעונפוא .אוה אהבתה 2
 .תיריווא הפקתמו וא םיללצ-ץורימ
 ןיב רשקתהל אל ,04-9896899 ,רואיל
 .16:00-1 3:00 תועשה

 םיקחשמ היינק וא הפלחה ,הריבמל ש"
 כאוס םג .וטיב 32) 1 5וה1ןטת- ל
 והנגס ומב תוקיתנע הנוק ,ןכ ומכ
 ריחמב לופה - ראוגי ,ודנטנינ
 .03-7526048 ,ילא .יביטקרטא

 הויראב שדח קןּגצפוצווסה הריכמל ש"

 6 הריכמל

 ירוטילקת ינש + טלש + תירוקמ
 ,םירוטילקתל קיזחמ + םינוש אוט
 ריחמב ,תירבעב הרבסה תרבוח םע
 ,ליג !!!ח"ש 999 םוקמב ח"ש 850 עצכמ
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 בצמב 2 ביירד הגמ רישכמ הריכמל
 םע םיקיטסיו'ג ינשו םילבכ ללוכ ןזוצמ
 | - םיקחשמ 6 :תוטלק 3 + םירותפכ 6
 | 300 יוושב - םוטנפ ,ח*ש 150 יוושב
 תא | ח"ש 300 יוושב א... ,ח"ש
 תשרב ףילחהל ןתינ םינורחאה םיינשה
 .שימגו לוז ,חונ ריחמב הז לכ .ויוטרפיה
 ןתנוי :תבותכב וא ,06-6556977 ןתנוי
 דוקימ תיליע תרצנ 12037 ד,ת םרוכ

3 
 8%18 ,133 םויטנפ בשחמ הריכמל
 ןכו תובר תונכות ,1.7 110 ,ימינפ ןורכיז
 ןנוכה יבג לע םיאצמנהו םיבר םיקחשמ
 ,ינועבצ ךסמ .4 א 0-תכאו ,וחישקה
 םדומ ,רבכע + םישקמ 104 תדלקמ
 .חוקימל ןתינ ריחמה ,1.44 ןנוכ ,0
 וא 050-936302 ,לאידע וא תימע

3-0 
 יטילמרונ קחשמה הפלחה וא הריכמל
 ,ריפוא .₪02-613א1 יבג לע ירוקמה

7-8 
 ןנוב + םיננוכ 2 + 486 בשחמ הריכמל
 ;ח*ש 1,500 ריחמב 5004 ךסמ + חישק
 יוביג פייט ,חיש 100 ריחמב לוק םיטרכ

 ריחמב תַספדמ ,ח"ש 200 ריחפמכנ
 .052-636706 ,02-5832720 .ח"ש 0

 םיפיטו תונורתפ ,םיטי'צ הריבמל ש"

 ש

 ןתינ ףסונב .םינשיו םישדח םיקחשמל
 ונרצייש םיירוקמ םיקחשמ תונקל
 :ומכ םיקחשמל םיפסונ םיבלשו
 אפ .הו.=אד שה אויא ה זה' 2
 ,ןדע וא תימע .המודכו 1:05 2
0-9 
 :םיאבה םיקחשמה הפלחה וא הריכמל
 5:51.5 5000 55 ,50ה ה ו2
 ₪ ו.צ הדו 50: או. 7
 וא 09-7744522 ,רימע .םיקחשמ דועו
 .תבשב אל ,9

 250 וכותב ללוכה הגימא בשחמ הריבמל ₪"
 תואקתפרה יקחשמו םיירלופופ םיקחשמ
 + ,םיקיטסיו'ג ינש והלועפ יקחשמו
 לכל רבחתמ ,ךסמ סיטרכ + לוק םיטרכ
 ומכ .ח"ש 1,850 ריחמב ,תויזיוולטה יגוס
 לכ + 128 + רודומוק בשחמ ,ןכ
 םיקיטסיו'ג + ול תושורדה תופסותה

 + תונכות + קורי ךסמ + םיקחשמ 150 +
 .ח"ש 500 לש קיחצמ ריחמב ,םירפס
 .02-6789703 וא 050-8358313 ביבא
 ,ןומיימ :םיקחשמה הפלחה,/הריכמל

 ךיסנה ,לפואה תוחוכ ,7 ןורדסמ ,ןאגפ
 ;תחשמ דש ,רזוח ןמטאב ,1+2 יסרפה
 ,ונטאו האב 1+3 ,שקראפ ידרפ ,םיה באו
 5 קמא 5ד] ןינונוודמא 2 ,85
 הבחרה + הא 2 דואט

 ,ןורוד .אואססאו כז או גוש -ו
4 -04, 

 יקחשמ 5 ללוכה 2 ביירד הגמ הריכמל ש"
 םיקיטסיו'ג ינש ללוכ רישכמה ,הלועפ

 ביירד הגמה תא ךפוהש דחוימ םאתמ +
 ריחמה .רידא הלועפ קחשמ + [גוד 32-ל
 וא 050-8583113 ,ביבא .ח"ש 1,200 אוה
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 רתויל םיטייצו םיאלמ תונורתפ הריכמל ש"
 :םהיניב ,םישרח םג םיקחשמ 100-מ
 זז זיה אזס ,אואטסשמפז 7 ה ו[.דצ

 [ 77 וחוה: ,םומש 9
 ו .ואפ 3 ,םא סא ןשי
 + ה סאונה ווכמא ,ופא אום 2
 רועו אסאאוהו דד ,וטסס 6
 ,ןכ ומכ .םיקחשמ הברה
 םע םירוטילקת הפלחה,הריכמל
 ,ןתמ .11₪ו.1.-ו קרוזל הרוחב :םייומד
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 לע םיפיו םייסאלק םיקחשמ-הרוכמל ש"
 :(?12- אוכא| יבג
 ,טאסתמ ה א11.ןאש אוססא
 יא וטווח אח ,דודמ ?רדוטו פד
 .םילוז םיריחמב םיקחשמ ןומה דועו
 .הננערו אבס רפכ רוזאמ
 תועשה ןיב ,90

0 -20000, 
 תוריהמב 6-01 ןנוכ הריכמל ש"

 ,ירסימד .ךומג רוחמב הלופכ
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 םיניינועמ

 םיקחשמה תא ףילתהל/תונקל ןיינועמ ש"
 א הן[א םמהמ 13 :םיאבה

12 05 ₪5 

 6צךוחא 1. וב

 ,.תימע .א155 [י 18 א030215 2-ו

03-605877. 
 ,אוו.1.ואס אוססא :םיקחשמב ןיינועמ ₪"

 ,יסוי .ו5ז דוש-ו םוסויטקו
4-, 

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 ,ןנור .לוז ריחמב 5זאו דא
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 ףילחהל/רוכמל;/תונקל םיניינועמה לכל ש"
 יקחשמ קוש ו!וטישמושמ בשזמ יקחשמ
 וכרמה רוזאב ךרעיי םישמושמ בשחמ
 ןוינק ירוחאמ ,טסוגואב 13 :םיכיראתב
 18 ,1600 העשב הננערב קראפ
 אבס רפכב םירע ןוינק ירוחאמ ,טסוגואב
 הנולה לומ טסוגואב 21 ,11:00 העשב
 .12:00 הקשב הכורעתה ינגב קראפ
 תועשה ןיב ,055-992230 םיטרפל
0- 190 

 ןאל עדוי אל התא זקחשמב עוקת ₪"
 המ זףוסל עיגהל רבכ הצור ?תכלל
 ונילא חלש וויםיטי'צ הז ול קוקז התאש
 ףוריצב ,ביבא לת 48214 ץז-ל בתכמ

 םידיטבה יקחשמ 6 ולכיצה 6 םיניינועמ

 ונאו ,ח"ש 1 תפסותב ךלש םיטרפה
 םאו םיטי'צ ךרובע אצמנש םיבייחתמ
 ונא ,אצמנ אל ונא םא !םימייק ללכב
 !!! הרזח ךפסכ תא ריזחהל םיבייחתמ

 םידוק רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ ש"
 רובעב וה גו.0-ל וא אתפ אן אז -ל
 ןיינועמ ,ןכ ומב .הובג ךרע לעב ותשמ
 קחשמב םדומה ךרד קחשל
 .01-7512737 ,ןח ,הפס הז.תחתד

 ,הבשחמ יקחשמ גישהל ןיינועמ ש"
 םיריחמב היגטרטסאו םירוטלומיס
 ,ןרוא .6 0-01 יבג לע םיריבס
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 םדומ קחשמל םיפתושב ןיינועמ ש"
 .09-9522556 ,יפא ואם 3

 תונכתה תופש תא תונקל ןיינועמ ש"
 ₪סאו.אא[פ 6++ ,005-ל ₪ :תואבה
 סאו הא[ ++ 11111. ,205-ל
 .03-5569352 ,לבוי .וא'וחקו8-ל

 = תונכותה תא גישהל ןיינועמ ש"
 רבד לכ ןתא .2.5 ביטקאו לבורטציא
 .09-7714340 ,איגש !ןהמ תחא דעב

 ולי'צ ה

 תא םיגרוה ךיא א[: קחשמב עוקת ש"
 תרומתב ?ןורחאה בלשב %135758-ה
 ,%ואו ודי 2000 :םיקחשמל םידוק ןתא
 החאאא .זזמחאמווש ,םססאו ן+2

 ;03-6490647 ,ןח .א תו( 17[ 1+2-ו

 .22:00-19:00 תועשה ןיב
 קחשמב עוקת ו!ווליצה ש"

 הרומתב 51111.5 סוי ךץדדמ זי או

 ;ןרוא .םינוש םיטסווקב רוזעא
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 םלוע :םיאבה םיקחשמב .עוקת !וווליצה ש"
 קוקז ,3 ךשוחב דבל ,וףוסב| קסידה
 םזהמוס ,1.3 קחשמב םיטי'צל
 רוזעא הדומתב .ו:.כ₪ דס ₪1.6א-ו
 .08-8566614 ,השמ .2+1 ןומייסב

 ןמז ןומה רבכ עוקת ווליצה ₪"
 1 רפסמ רוסילקתב כז%א 1.0 2-ב
 דחאו ליחבמה חזרה תא םיגישמ ךיא -

 .ו וי.

 ןכומ הרומתב .וםיביכרמה תשמחמ
 - טופאיא סאו 0 2-בו 1 ןומייסב רוזעל
 ןכומ| םיביכרמה ראש תא םיגישמ ךיא
 ,03-5521728 ,רמות .וףיכב תונעל

 תיילוש םיקחשמב הרזעל קוקז !וליצה ש"
 :םיקחשמב רוזעא הרומתב .1+2 ףשכמה
 ומוי ,טקמו םס ,ונכותבש היחה ,7 יראל
 ,ףסא .דורווה רתנפהו לקנסה לש
4-7 

 קחשמב יתעקתנ :וליצה ₪"
 - אד \פאוהססא]ה 2
 ןכומ הרומתב .א [!271.6 סזי זה

 ,צםתח]ה 2 :םיקחשמב רוזעל

 ד ותאוה וז הא או ווסהו \

 :07-6813531 ,ירטימד .דועו
 :םיאבה םיקחשמב עוקת !יווליצה ש"

 תה מה ,מאטא

 ,הטאוהא5 3 .5צ או

 וטחט סא 5:

 סא .םססוקומפ ,פססמא כ
 הרזע ןתא הרומתב .וא1מ5-ו
 ,יסרפה ךיפנה :ומכ םיבר םיקחשמב
 גוקשתא ,1+2 ףשכמה תיילוש
 היהדהו. ההשואסס .אהדאו[הא

 ה םאוטו. אאוסחד 2 ,םאת 3

 יפלא ןבו ,םיקחשמ הברה דועו
 ,רמות .טנרטניאב תובותכ
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 הנאידניא קחשמב יתעקתנ !ווליצה ש"
 קוקז !וסיטנלטא לש הדוסו סנו'ג

 םידוק ןתא הרומתב !ףוחד - םיפיטל
 :איג .םישדחו םינשי םיקחשמל םיפיטו
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 יק חה ש מ ו

 תרובח םיקהל ןיינועמ ינאו תימע ימש ש"
 םיליגב םינקחש שפחמ ינא .אאוכ
 .ת"פ רוזאב םירגש ם"השו 4
 הנח זרא תימע :םיבתכמל תבותכ
 :ת"פ םינג רדה 18 אניבור

 םיקהל םיניינועמ םיסונמ םינקחש ינש ש"
 רוזאב הלעמו 13 ינבל 02 תצובק
 ,לאירא ,09-7746288 ,רואיל .הנגער
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 הדבא םירופב ןורתאה י"מת רינרוטב ש"
 אנ ,(אןכ| םדקתמל הלוחמה תרבוחה
 .07-6517231 ,יתיאל רשקתהל

 יאשונב ןויד תוצובק תחיתפב ןיינועמ ש"
 51 סי אונאו םידיקפת קחשמ
 תוטיש ,חול יקחשמ ,או:ק ,כאוכ
 ןיכהל ףא ילואו קנאפ רבייס ,המיא
 אנ .הביבסהו ש"ב רוזאב .(דחוימב הטיש
 .07-6517231 :ןופלטל רשקתהל

 םיללצורמל םיסונמ םינקחש שפחמ ₪"
 03-9242195 ,ןריל .ת"פ רוזאב

 םינקחש שפחמ הסונמ ם"הש,/ןקחש ש"
 ,08-9254806 ,לבפ .ביבא ינג//דול רוזאב
 .16:00 ירחא

 691 שכ



 יסגול לאכימ :תאמ
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 פו ודו 3בוססס
 םוינלימה רמגנ רבכ

 3118 :ץיפמ

 יקחשמ לש הלוק הקוקה אוה יטיס םיס
 אציש זאמו ,שממ לש הקיסלק ,בשחמה
 תומרופטלפ ךרד דדנו 1989 תנשב רואל
 דעו 64 רודומוקהמ ,םיבשחמו
 ףילחהו ומצע רפיש ,פסווצ [?1גץ51ה1וט8- ל

 םירתוכה דחא תא ביכרהש דע ,תואסרג
 םיס <-.םינמזה לכב רתויב םיירלופופה
 .2000 יטיס

 +, ,יידמ רחואמ תצק ילוא ,א1 15 תרבח
 'חלצומה רתוכה תא בוש רפשל הטילחה
 ₪.  יטיס םיס - הרדסב ףסונ קרפ איצוהלו הזה
 ו יב ןויערה .0
 | ו ג יא ו וס ו
 1 המקה .זוקינו םימ תכרעמ
 מ .תיינב ,םידלי ינגו םייכוניח
 06 = :סירוגמ תונוכשו םיזכרמ

 , יס בר ןקחשה ,3000 יטיס םיסב
 ו ו ב = 1 מ יו
 (/(הלי פרגהו הטילשה ,קחשמה
 ] 'אָקְל איה רתויב הדמחנה תורשפאה
 | נבל תותועמשמ ברקתהל תורשפאה
 יב שותב טפבמ ידכ דע תובוחרלו

 ; םבכר ילפב 'םיגהונ ,תודעסמב םיבשויש
 , טול י\היצפואה .תמייק ,רתיה ןיב .'וכו

0 7 
4 

' [ 
 ב.

 צב

." 

 שו זי

 היוו

 6 החזה 05 א
 טרבלא ךסומ

 וצד יז .\רצ :ץיפמ
 יד יג יו "1

 תוינוכמה ןויער תא םשייל הפיאשה
 .בשחמה ךסמ יבג 0 תו

 | ו
 - ו

 ומ 5 ,. ₪ % ₪ 1 8

 יב = ולעב האלמ התייהש
 טולחמ יו ו: 7 ו ו

 לונה רע מ
 /3ב ירירונאו חותפ ג שי" א פן יב

 תרכחמ תרחא אלב רבודמ ,הז הרקמב
 תא האיבמ רשא ,.סס[ה|א]

 תא חקולש קחשמ - אדא
 מ

 שסאוא/אאס לש המחלמה תקיטקטמ
 אא 0

 םישמשמ םהמ זוחא םיעשתש תונולחמ

 הקיטסיטטס ינוכדעכו רוביגה ינותנב

 .קחשמה ךרואל
 אצת האלפנה א6ז[580% תרבח

 ]ו - ו והווי ו יח ו

 ₪ תא ףוחסל חיטבמש ו ו

 ףאש -- | םינקחש והמגרהה תסרג =
 אס <

 קשנמ תרזעב תורקל ךלוה הֶז לכ.
 הלעמלמ טבמ ,טוסשפו יפרג שמתשמ %

 תא אתווצב םיביכרמה םימישרמ' םיטקפאו |

 .יתיארש רתויב םינחמה םורחופה ל

 שממ םתא הז בלשב םא :,ןפוַא ל
 ןתינ ,קפאתהל םילגוסמ םָכניִאו םינמק

 % .תוורוהמב תישענו תירשפא הלועפ
 .תא תוצחל איה הרטמהשכ ,תומוצע
 ו ו יב

9 7% 
 / 4 | סט אפדה טסה
 | ]יו ירל

 ל ₪ 661.11 :ץיפמ
 5 " ,םינורחאה םיישדוחבש רזומ

 ירתוכמ םיקיר סעמ ויה םיפדמהו
 ותחא תבב ,וישכעו ,םישדח היגטרטסא
 לוהינו היינב יקחשמ ינש םיעיגמ
 האר) רוחבל ךרטצנ םהמש םימיהדמ
 תליחתב 3000 יטיס םיס לַע הריקס
 .והבתבה

 7, א % 4
 8 (ססס סו 2,
 השדח החטבה =

 ואשתו \צ 4%
 ןונגס לבא ,םכתא המ עדוי אל ינא

 םיכובמ אוה בהוא אל יכה ינאש קחשמה
 איה טבמה תדוקנ םא דחוימב ,םינוקרדו
 יונב שמתשמה קשגז יו א ןונגטב

 רצומהש דע ,המגדהה תסרג תא "ד 8 ,

 וב 8 : 2
 התוא וקתקת |

 אותז \ זו % |

 בוהאה ןונגסב היגטרטסא יקחשמ
 ב רכממהו =

 קר אל .םיקחשמ תרבח דצמ הקפהל רתויב
 יקשנמ רוי" םיכירצ םינתינכותהש
 הקיפרג ,םיטושפו םידחוימ שמתשמ
 "יו ייבוש זן = בב
 תורדס בוזעל םכתאו יתוא ענכשל
 60 אא אפ ומכ תותחילצמ



 א הא6א יז 2 וא גאאכ ססאטטפא
 .שדח עסמב חותפלו

 אוז הריצה :אושסוה 51אדוסא
 וכ דבלמ - ךכל האלפנ

 0 רדל עגונה לכב
 2 שיט ומלא !הז רתוכב שי ,הקיפרגה

 2 קחרל 0 מ א
 ו .רוחאמ
 .אדאפאומ 5

 לב ומצעב ביכרהל ןקחשל
 קלח אוצמל ,והשלכ ריאורדנא
 | וותפו גל ,תואוושהו תוקידב ךורעל
 שיהמישמה תא ( םילשהלו חותיפו
 .ובכרוהש

 (ךשוח וא) רוא יהיו
 וא :אוי1 .\צ :ץיפמ
 יאדו ,ו2 וא 1) הירביסב קחישש ימ לכ

 תונונגס לכ לש ןוכנה בולישהמ הנהנ
 ,תניוצמה הקיפרגל רכמתהו קחשמה

/ 0 | / 2 

 זו 7 ₪3

 = סמ 10 אס אא

 .םישרמה דנואסלו תחתומה הלילעל
 היזוח םיצעהל החיטבמ אד ין.

 - םיישדוחכ רועב איצותש רתוכב וז
 וז הקפה .טסז ן.זסהז אאס אאא ב
 ןויערהו השדח הלילע הבוחב תנמוט
 ,המלצמל תיארנ אל ךתומדש אוה יזכרמה
 קשנ ילכ לש תיניצר תפסות םע תאז לכ
 (הירביסב טושפה רזיילה חדקאל דוגינבו
 איבמ - ישוקה תגרד תוסיו תורשפאו
 הרדסה יבבותל דעוימה רתוכ ונינפב
 ברג םינקחשלו

1 0 8 

 ,טסאומ=אאו!\א תא קחשמ התאשכ
 לש םינלבחה תריחימ םמעושמ] שיא

 ךכרד תא סלפל ךרטצת ,קרוי-וינ תרטשמ =

 ידי לע ;האיציה תלד ןוויכל תוריק 6

 .םינעטמו תוצצפ לש ]וב מע 6

 וו יו ו ו ו ךילע < |

 תילצהל ידכ ,יירמ לודג ץוציפ וא תרשרש / 4

 ליצהל םג ךכו ,םייחב ראשיהלו לו
 לילצהו הקיפרגה .םוקמל יעלקנש םוסנא |

 ,הלאל קוקז ימ ךא .,דואמ םידחוימ אל. /
 דועב עיגי רשא קחשמ חטבןמשכ < 4

 םסווט שהה הא
 הצצפ וזיא

 זאד אז .\ר :ץיפמ
 ל ב ו ו ד ו

 ו ו
 | .םסאוממאאו\א

 יִכ ריכזנ ,םיריכמ תוחפש הלא רובע
 לע ןתינש ,רתויב רכממה קחשמב רבודמ
 .םילוסנוקה = ול המגרהה תסרג יבג

 .ישיאה בשחמל השולש-םיועומו 0

₪ 

 עוחדטהו 5קהואמ 6 |
 יונ ,טקש : 2- +
 \ ו 11 7.

 0% ואז שא וש 2

 ;אבה שדוחב .העגתשה סקופ ו ג +

 לע המרופטלפ קחשמ איצוהל חדומא איה |
 הנכומ אל איה ךא ,ןוספמיס תחפשמ

 ו יה רגע ו מ
 .רצומה רואיתל תחא ךסמ

 רתוכב רבודמ ,טקלל יתחלצהש הממ

 ,וימדוקב ומכ שממ ,ובש ידוחיי ידממ תלת

 החפשמה ירוביגמ דחאב טולשל לכות

 .תומלועו םינמז ןיב םיקתרמ תועסמב

 וו פר "מו רב ון ב ונ/צו'ו=

 םיציפמה תסרג יפל םימסרופמ ןמזה
 לו ורוד א וו ג מו ו ירשוב

 לש םינמזה תוחולב םייוניש לע
 ,הצפההו קווישה תורבח

 ו

 ו

 ןתו =
 "יש

2 
 -= -ש ₪ ..ררונ\פ 0/4 8 ו

 וה פו הזוטח

47 2! 2 9 



 0זא או

 * םייתוכיא הידמיטלומ ירצומ
 הופה 0ש8!וזץ הטו!זוה660ו8 קזסס 58

0 / 

 61 הוס / 060 ( 6
 ו

 שנ אמש

 'ואידיו תדיעו'
 הידמיטלומ וב-לכ (ץופשס 60 שחפא08₪)

 :לכה וב שיו דיחי סיטרכ הנחתכ בשחמב שומישל תמלשומ הכרע 4 | 0 --
 .אזו ץיאמ םע יתוכיא ךסמ סיטרכ .ו :תללוכ .(!תימלוע) ואידיו תדיעול היזיולט סיטרכ

 .(08\2 ןורכיז) ,
 ו ו ו בשחמ ללוכ) בשחמ לכ ךפוה

 תדיכלו הכירעל סיטרכ .2 .דנב רפיה + תיתוכיא היזיולטל
 ידנב רפיה' + היזיולט .3 / - ו₪24 טרדנטסל תומיאת 3 טלשב הלעפהו הטושפ ו .(סיטרכהמ חתמ)

 .ןולח וא האלמ הגוצת טלש ללוכ לש טנרטניאה תרושקת ןקת םילבכה יצורעל תאו
 .הרמוחב 200ו0 .4 .טפוסורקימ ;

 יעוצקמ לוק סיטרכ
 32 בטקוא

 תורשפא - םינוש הניגנ ילכ 8
 תינמז וב םילכ 32 לש הניגנל

 זו 1, טוקו א

 ספ 0
 128 ₪וד ךסמ סיטרכ
 2.25 אוט-ווסה/\וו ריהמ ןורכיז ללוכ
 ואדיו יטרס תולקב ץיאמ
 הבחרה תורשפא וווק66 -|
 ירתוכ 2 ללוכ .4.5 ₪ו8-אופחו\- ל
 .םיביהרמ םיקחשמ

 ריהמה 60 ןנוכ

 (א24) םלועב
 .(או) םויכ רתויב ריהמה ספ ןנוכ
 .קואפ0סאו6ס תרצות
 .'בטקוא' תוירחאו יוביג םע
 !תודיער תעינמל דחוימ ןונגנמ

 תוקיר תוידמ
 קיטסיו'ג לש הדגא קיטסלפ תזיראב בהז יופיצ

 .םדקתמה קיטסיו'גה - '\ שא
 לש יוגיה טומכ בצועמ
 .ברק סוטמ
 .יריו טווינ ירותפכ 6
 גאו גא- םניח יש
 ש 169 יוושב (אלמ)

 ורהזיה :תוכיאל הבורעה תא שפח
 הביתכ/הבירצ ןנוכ !םייוקיחמ ואדיו תמלצמ
 (6פה) 65 ג"ע קוו וק5 קחו.
 :אלמ ןורתפ תקפסמה הכרע תמאתומ ,ינורקימ ןונוויכ ללוכ
 .הלופכ תוריהמב םירוטילקת ברוצ .1 ,טנרטניאב הדיעו תוחישל

 .ןנוכל תורישי רבחתמה 5089 רקב .2
 תוריהמה םירוטילקת ארוק .3

 .תעבורמ
 .95 תונולחל הבירצ תנכות ללוכ .4
 .תוקיר תוידמ יתש .5

 60812 ןנוכ
 דחוימ ןונגנמ ללוכ ,קינוסנפ
 אלל, תוכיא .םיעוזעז תעינמל

 ייתנו יתפהיה

 לארשיב הלודגה

 לש תוכיאה ירצומ
 םינקתומ בטקוא
 תיבמ ןורוינ יבשחמב
 םיבשחמה תרבח ₪
 הלודגה םיישיאה
 לארשיב

 םיבשחמ קווישל תותשרבו תורחבומה םיבשחמה תויונחב גישהל ₪\ אדורוו כ ראו
 03-9264646 :עדימ זכרמ /\ ו

 ו - - .  . 



 דבוע ,קרסנ הז רמוח
 לדל לע שגנוהו

 חו תט.חש


